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  لقــد اســترعت انتباهــي هــذه الحشــرة التــي تهــدد مــزارع النخيــل فــي ليبيــا وقبلهــا الســودان ومــا ُكتـِـب عنهــا 
فــي الفيســبوك خاصــة مــن االخــوة فــي ليبيــا الذيــن يحاولــون بشــتى الوســائل الوصــول الــى حــل عاجــل لهــا 
إال أن القــرارات الكثيــرة وعــدم االســتقرار فــي بعــض المناطــق حــال دون إجــراء عمليــات مكافحــة للحشــرة. 
حاولــُت ان أجمــع مالــدَي مــن أرشــيف وبحــُث فــي االنترنــت عــن مــا متــاح وكذلــك مــن خــال التواصــل مــع 
زمائــي فــي البلــدان المختلفــة وعِملــُت ملخصــا بمــا منشــور فــي هــذا الملــف يمكــن الرجــوع اليــه لمعرفــة أيــن 

هــي وأيــن نحــن والــى أيــن نحــن ســائرون؟

هنالــك الكثيــر مــن المغالطــات خاصــة فــي وســائل االعــام بــان الحشــرة أتــت مــن دولــة أخــرى او قذفهــا حلــف النيتــو
اثنــاء دخولــه األرض الليبيــة وفــي الســودان نقلهــا عامــل ملفوفــة بالبطانيــة مــن الســعودية الــى الســودان وانــا 
ــل راو  ــات لســبب كــون ان الحشــرة مســجلة مــن قب ــل هــذه الفرضي ــات ال اجــد صحــة لمث ــة النب كمختــص بوقاي
ــدة الســعودية وســلطنة عمــان  ــي دول عدي ــرة ف ــي ألول مــرة بالعــراق عــام 1921 وهــي متوف ــدي البريطان الهن
واالردن وايــران وفلســطين وإســرائيل ودول الخليــج وبعــض دول العالــم األخــرى ولــم تحــدث ايــة مشــكلة تذكــر.  
ان نخلــة التمــر تــأوي اكثــر مــن 5 أنــواع مــن الحشــرات القشــرية هــي البيضــاء والبنيــة والخضــراء والصفــراء 
والشــمعية الحمــراء ومســتقرة فــي كثافاتهــا الســكانية علــى النخيــل دون احــداث اضــرار كبيــرة اقتصاديــة حيــث 

تتواجــد معهــا اعــداء حيويــة طبيعيــة تســاهم فــي خلــق هــذا التــو  ازن.
لــم يســبق ان حــدث انفجــار ســكاني او فــوران Outbreaks لواحــدة مــن هــذه الحشــرات علــى النخيــل اال فــي 
حالــة الســودان وليبيــا ولــم اســمع لألســف تفســيرات بيئيــة او بيولوجيــة تخبرنــا عــن ســبب هــذه الفورانــات ومــاذا 
حــل بالحشــرة لتاخــذ منحــى ضــار وبقســوة بحيــث دمــرت الماييــن مــن النخيــل فــي الســودان ســابقا وليبيــا حاليــا.
قصــة الســودان أصبحــت قديمــة واليوجــد تحديــث عليهــا اال ان الحشــرة واالضــرار فــي ليبيــا ســاخنة ومتفاقمــة 
واخرهــا انشــاء لجنــة عليــا تتولــى إدارة »البرنامــج الوطنــي لمكافحــة الحشــرة القشــرية الخضــراء« مكلفــة باعــداد 
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مشــروع للبرنامــج لعرضــه علــى المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي التخــاذ الــازم بالســرعة الممكنــة 
لحمايــة ثــروة النخيــل بليبيــا.

ُســررُت كثيــرا عندمــا ِســمعت ان اللجنــة برئاســة اخــي الدكتــور إبراهيــم محمــد نشــنوش وعضويــة زمــاء أكفاء 
أتمنــى عليهــم التحــرك العاجــل اليجــاد الحلــول والتقليــل قــدر اإلمــكان مــن االجتماعــات النظريــة والتركيــز علــى 

العمــل الحقلــي المثمــر الــذي يحقــق ســرعة القــرار والتنفيــذ.
معالجات مقرتحة

الحشــرة القشــرية ليســت بــذات الصعوبــة لــو كانــت علــى نبــات آخــر ولكــن صعوبتهــا أنهــا علــى 
ــَي  ــا الفت ــي ليبي ــرة ف ــدات المتوف ــواع المبي ــل عــن أن ــك تفاصي ــا ال امل ــا. ان ــل ومشــاكل الوصــول اليه النخي
 Neonicotinoids  ــد ــة النيونيكوتنوي ــدات مجموع ــار مبي ــي باختب ــام إوص ــكل ع ــي وبش ــا ولكن بافضله
 Thiamethoxam واالكتــارا Imidacloprid الختيــار افضلهــا واعتقــد المتــاح منهــا حاليــا الكونفيــدور
والموســبيان  Acetamiprid ويمكــن اســتعمالها حقنــا او رشــا او ســقاية واحبــذ بالرغــم مــن غــاء ثمنها 
اســتعمال مــواد مــن المنتــج األصلــي وليــس مــن مناشــيء غيــر معروفــة علــى ان يراعــى وقــت المكافحــة 

بشــكل دقيــق.
ــل ســريع  ــى احــداث قت ــدرة عل ــد ذي ق ــى مبي ــاج ال ــي ســكان الحشــرة فنحت ــل ف ــد ان نحــدث خل ــا نري ألنن
 Deltamethrin  وهمــا كثر الدلتامثريــن Pyrethroids امــا مــن مجموعــة البايرثرويــد knockdown
وااللفاســيرمثرين  Alphacypermethrin والزيتاســيبرمثرين  Zeta-Cypermethrinوأتمنــى ان 
يســتبعد الســايبرمثرين بالوقــت الحالــي لكونــه اســتعمل بكثــرة فــي دولنــا واصبــح ضــرره اكثــر مــن نفعــه 

واالمــر متــروك لكمــا لتحديــد األنســب.
امــا لــو كان مســجل فــي ليبيــا احــد مبيــدات الفســفور العضــويOrganophosphate  فــا ضيــر مــن 

اســتعمالها ولــو لمــرة واحــدة واحبــذ اســتعمال الكلوربيريفــوس ميثايــل ان وجــد.
قــد يتحــدث احــد الزمــاء عــن اســتعمال المبيــدات النباتيــة االصــل  Botanical insecticides فانــا معــه 
ولكــن ليــس فــي هــذه المرحلــه ، المطلــوب االن احــداث ضربــه ســريعه مؤثــرة فــي منظومــة هــذه الحشــرة 
Perme-  او البيرمثريــن Neem oil,Azadirachtin  وربمــا نفكــر بعــد موســمين فــي اســتعمال النيــم 

thrin, Pyrethrinاو االوكســيمترين Oxymatrin,Matrin او مــا يمكــن اســتخاصه مــن نباتــات 
محليــة ، وفــي هــذه المرحلــة يمكــن البــدأ بالتجــارب علــى هــذ المركبــات الختبــار افضلهــا مــع إمكانيــة اطــاق 

طفيليــات مفيــده معهــا الحقــا.
ان التعويــل كثيــرا علــى اســتعمال المفترســات مــن الدعاســيق والحلــم وغيرهــا اليمكــن ان يحمــي النخيــل 
ويمكــن اجــراء هــذه العمليــه فــي بســاتين معزولــة اصابتهــا قليلــه ، كمــا أتمنــى علــى اخوتــي البــدء بتربيــة 
ــا  ــان كفاءته ــا لبي ــرية واختباره ــرات القش ــى الحش ــا عل ــرة محلي ــا  او المتوف ــه عالمي ــات المعروف الطفيلي

وتربيتهــا محليــا.
الزيــت النباتــي الصيفــي او الشــتوي Horticultural soap مفيــد ولكــن ربمــا الحقــا فهــو يمنــع تنفــس 
ــة مخلوطــا معهــا  ــوت النباتي ــواع مــن الزي ــاك أن ــا وهن ــى جســمها وتمــوت خنق ــا عل الحشــرة ويعمــل غاف

Potassium Fatty Acids ــاك جــدار الجســم ــى ارب بوتاســيوم يعمــل عل
لقــد أشــار احــد الزمــاء فــي ليبيــا بــان هنــاك أصنــاف مقاومــة للحشــرة وهــذه واحــدة مــن نعــم هللا علينــا 

دراســتها واالســتفادة منهــا فــي برامــج اإلدارة المتكاملــة.
لقــد وضعــت بعــض التصــورات العامــة وأتمنــى علــى اخوتــي فــي ليبيــا ان يحمــوا أشــجار النخيــل بالســرعة 
النهــا مــورد رزقنــا وطعامنــا وبركتنــا واهمالهــا يجعلنــا آثميــن بحقهــا امــام هللا وامــام األجيــال القادمــة. ان 
ــم أَلمتنــي  ــة التــي ســردتها لكــم فــي مســار التقريــر والمعــززة بالصــور التــي كتبهــا الدكتــور إبراهي المقال
كثيــرا عندمــا اطلعــت علــى الصــورة المعبــرة الكارتونيــة التــي تحمــل بهــا النخلــة ميتــه علــى االكتــاف انهــا 

وهللا صرعــة لنــا جميعــا وهــذه الصــورة هــي مــن دفعنــي للكتابــة عــن الحشــرة القشــرية الخضــراء. 
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علمــت بعــد عودتــى الــى الســودان وخافــا لمــا توقعــت، أن هــذه الحشــرة قــد توســعت االصابــة بهــا وشــملت 
ــى  ــل المعــروف د. محمــد محمــد عل ــر النخي ــا أورد خبي ــى عــام 2008م كم ــة حســب آخــر مســح ف ــون نخل ملي
ــل  ــى ظ ــع ف ــة، ويتوق ــة القديم ــه بالعمل ــار جني ــاوزت 500 ملي ــى تج ــد الماض ــى العق ــائر ف ــرى، وأن الخس خي
الظــروف الحاليــة أن كل النخيــل والبالــغ أكثــر مــن أربعــة ماييــن مهــدد باإلصابــة بالحشــرة إذا لــم يكــن جــزء 
منهــا قــد أصيــب فعــا بالحشــرة خــال 2009 2011م. وكان لزامــا علــى أن أبيــن مــا ســببه فقــط إصابــة 35000 
نخلــة بهــذه الحشــرة فــى منطقــة القولــد عــام 1986م مــن انزعــاج وقلــق كبيــر مــن حجــم الضــرر الــذى ســببته 
للمــزارع، والخــوف الحقيقــى مــن انتشــارها فــى مناطــق النخيــل األخــرى، وتكــون الخســارة للســودان عامــة. 
ــاث  ــل األبح ــا، وعم ــات عنه ــع المعلوم ــذه الحشــرة وجم ــى دراســة ه ــة ف ــد وهم ــل بج ــى العم ــك ال ــا ذل ودفعن
والدراســات التــى تمكــن مــن الحــد مــن خطرهــا، وبعــد ذلــك تعريــف الجميــع »مســؤولين ومزارعيــن ومهتميــن« 
بخطرهــا، والعمــل علــى طلــب الدعــم الفنــى والعلمــى والمالى المحلــى واإلقليمى والدولــى لمكافحتها. والدراســات 
عــن هــذه الحشــرة فــى الســودان فــى 1986 1989 م هــى الدراســات األولــى، والمرجــع العلمــى الوحيــد حتــى 

اآلن عنهــا فــى العالميــن العربــى واإلســامى.

خلفية تاريخية 1986 - 1995م:

إصابة النخيل بالحشرة:

رصــدت أدارة وقايــة النباتــات دنقــا فــى عــام 1981م إصابــة 120 شــجرة نخيــل فــى منطقــة القولــد فــى الســاقية 
ــى كل  ــة ف ــاء المعروف ــرية البيض ــرة القش ــة بالحش ــا اصاب ــى أنه ــرت عل ــرى، واعتب ــد بح ــروع القول »3« بمش
مناطــق زراعــة النخيــل بشــمال الســودان. وكذلــك رصــدت لجنــة مــن المزارعيــن فــى عــام 1985م اإلصابــة فــى 
»4« ســواقى بمشــروع شــبعانة قبلــى و»15« ســاقية فــى مشــروع القولــد بحــرى 19000 شــجرة مصابــة بدرجــة 
كبيــرة. وارتفعــت اإلصابــة الــى حوالــى 23000 شــجرة عــام 1986م فــى بدايــة الدراســات والفحوصــات الميدانيــة 
ــب رصــد  ــة، بجان ــل بالمنطق ــى 35000 شــجرة نخي ــى حوال ــة ف ــد عــام واحــد رصــدت اإلصاب ــة، وبع والمعملي
شــتول مصابــة فــى الضفــة الشــرقية المقابلــة لنهــر النيــل. وكانــت الحشــرة غريبــة الشــكل والطبــع، وكانــت طبيعــة 
إصابــة أشــجار وثمــار النخيــل بهــا مخيفــة بــكل معنــى الكلمــة، وذلــك بالمقارنــة مــع بقيــة الحشــرات القشــرية علــى 
نخيــل البلــح أو خافــه مــن األشــجار، وكذلــك نــوع الضــرر علــى الشــجرة نفســها أو منتجاتهــا. والصــور المرفقــة 
توضــح الشــكل العــام لإلصابــة فــى المنطقــة عــام 1986م. وتاحــظ فيهــا أن األشــجار والشــتول مصفــرة بالكامــل، 
وتغطــى كامــل الشــجرة. وهــذا المنظــر بنفــس درجــة وكثافــة اإلصابــة علــى آالف األشــجار المصابــة، وكأن كل 

األشــجار تعرضــت الــى حريــق كبيــر أو وبــاء. ويمكــن وصــف الضــرر كمــا يلــى:

أرضار اإلصابة بالحرشة:

الضرر المباشر:. 1

هــو الضــرر المباشــر علــى المنتــج الرئيســى وهــو الثمــار »التمــر والرطــب«، حيــث أن الحشــرة تصيــب الثمــرة 
الخضــراء فــى مرحلــة الدفيــق أو الخــال، وقــد يتحــول لونهــا الــى اللــون األصفــر، وغالبــا ال تصــل هــذه الثمــرة 
الــى مرحلــة النضــج لفتــرة طويلــة وتجــف قبــل مرحلــة النضــج، وبالتالــى ال يتــم حصادهــا ممــا يؤثــر علــى انتاجيــة 
ــة  ــر صالح ــح غي ــر وتصب ــد وتضم ــى تتجع ــة النضــج، فه ــى مرحل ــت ال ــة ووصل ــار المصاب ــا الثم الشــجرة. أم

لاســتهاك، ممــا يؤثــر علــى جــودة المحصــول وبالتالــى العائــد المــادى منــه.



الضرر غير المباشر:. 2

ــص  ــث تمت ــر مباشــرة، حي ــة غي ــار بطريق ــن الثم ــة الشــجرة م ــى انتاجي ــر عل ــذى يؤث ــه الضــرر ال ويقصــد ب
الحشــرة بمختلــف أطوارهــا العصــارة النباتيــة مــن األوراق والجريــد وســاق الجريــد مــا عــدا الذكــر فــى طــور 
ــى األصفــر  ــون الســعف واألوراق مــن األخضــر ال ــى تحــول ل ــة ال ــؤدى اإلصاب ــة. وت العــذراء والحشــرة الكامل
ــد  ــر، وق ــون األصف ــى الل ــد، وتحــول كامــل الشــجرة ال ــرار الكامــل للســعف والجري ــة األصف ــى مرحل ويصــل ال
يجــف ويتســاقط الســعف واألوراق. والمعــروف أن أوراق النباتــات عمومــا هــى مصنــع الغــذاء للنبــات وتتحــول 
هــذه العصــارة المصنعــة الــى الثمــار والبــذور، وفــى حالــة اإلصابــة الكثيفــة لســعف وأوراق النخيــل يقــل إنتــاج 
ــة  ــد وجــذع النخل ــى الســعف والجري ــار الضــرر عل ــر الحشــرة. يمكــن اعتب ــر مباشــرة لتأثي ــل بصــورة غي النخي

ضــررا مباشــرا إذا أخذناهــا فــى االعتبــار علــى أنهــا منتجــات تســتخدم مــواد بنــاء محليــة.

العمل امليداىن والبحثى والتعريفى:

ــل  ــر النخي ــة، وحص ــوع اآلف ــة ن ــد ومعرف ــرة، أوال لتحدي ــة كبي ــريعا وبجدي ــل س ــع العم ــك الوض ــتدعى ذل اس
ــد  ــك لتحدي ــة، وذل ــة اإلصاب ــد المناطــق األخــرى خــارج منطق ــة وتحدي ــة المناطــق لمعرف المصــاب، ومســح بقي
ــع  ــب جم ــى الســودان، بجان ــا ال ــة دخوله ــة كيفي ــة كيفي ــد مصــدر الحشــرة ومعرف ــك تحدي ــة. وكذل ــم اإلصاب حج
ــن لهــا  ــة األعــداء الحيويي ــة عنهــا وعــن طــرق تكاثرهــا وانتشــارها وطــرق مكافحتهــا ومعرف معلومــات إضافي
التــى يمكــن اســتخدامها فــى عمليــات المكافحــة. وبالتزامــن مــع ذلــك بــدأت الدراســات العلميــة والفنيــة عــن حيــاة 
وســلوك الحشــرة ودورة حياتهــا وطــرق وعوامــل انتشــارها، وتأثيــر األعــداء الحيوييــن المحلييــن عليهــا، وإجــراء 

ــة للحشــرة. ــى األطــوار المختلف ــدات لدراســة تأثيرهــا عل ــة لبعــض المبي ــة والميداني التجــارب المعملي

المسوحات الميدانية 1986 - 1987م:أ. 

شــملت المســوحات المناطــق الرئيســية لزراعــة النخيــل بشــمال الســودان عــن طريــق أخــذ عينــات عشــوائية مــن 
كل منطقــة تمــت زيارتهــا، بجانــب جمــع المعلومــات مــن مزارعــى تلــك المناطــق وماحظاتهــم عــن أيــة أعــراض 
أو إصابــات غيــر معروفــة بمزارعهــم. وفــي كل المناطــق المذكــورة أدنــاه تــم أخــذ عينــات عشــوائية مــن الســعف 
والجريــد والثمــار للفحــص بالعدســات المكبــرة، وكذلــك عــن طريــق الميكروســكوب للعينــات التــى لــم تســتبن مــن 

خــال العدســات.

المسوحات داخل السودان 1986 - 1987م. 1

مــن شــندى مــرورا بالدامــر عطبــرة بربــر وجزيــرة مقــرات حتــى أبوحمــد علــى الضفــة الشــرقية لنهرالنيــل.
مــن منطقــة جنــوب مــروى علــى الضفــة الغربيــة مــرورا بالمناصيــر وكورتــى والدبــة والغابــة ورومــى والقولــد 
والخنــدق ودنقــا والحفيرحتــى منطقــة أبراقــة وحميــد شــماال.من منطقــة كريمــة جنوبــا علــى الضفــة الشــرقية لنهــر 
النيــل حتــى حزيمــة ومناطــق شــرق الدبــة أرقــى جزيــرة تنقاســى ودنقــا العجــوز والمقــاودة ونــاوا وحــوض لتــى 

وشــرق القولــد والســليم وكرمــة ودلقــو وعبــرى حتــى مدينــة حلفــا شــماال.

المسوحات داخل مصر1987م: . 2

ــا  ــا ومحافظــة الميني ــل بمحافظــة أســوان جنوب ــر مــن أســبوعين، وشــملت مناطــق زراعــة النخي اســتمرت ألكث
ــل فــى محافظــة  ــى النخي ــا مــن وجــود الحشــرة القشــرية الخضــراء عل ــزة والقاهــرة شــماال. وتأكدن ــة الجي ومنطق
ــم جمــع بعــض المعلومــات عنها.أثبتــت  ــا عليهــا ســابقا، وت ــة التــى اطلعن ــا حســب مــا ورد بالمراجــع العلمي الميني
المســوحات الميدانيــة لــكل مناطــق زراعــة النخيــل بالواليــة الشــمالية ونهــر النيــل، وجــود اإلصابــة فقــط فــى منطقــة 
القولــد ومــا حولهــا، كمــا أثبتــت المســوحات للنخيــل علــى طــول نهــر النيــل مــن أســوان الــى الجيــزة والقاهــرة فــى 
ــة  ــم تصــل اإلصاب ــى ل ــا، وبالتال ــى محافظــة الميني ــس الحشــرة ف ــة بنف ــة تمركــز اإلصاب ــة مصــر العربي جمهوري
الــى مناطــق زراعــة النخيــل بمحافظــة أســوان، وبالتالــى اســتبعاد دخــول الحشــرة الــى الســودان مــن مصــر، وأن 

المصــدر الوحيــد هــو اســتيراد شــتلة نخيــل مصابــة مــن الســعودية وزراعتهــا فــى مشــروع القولــد بحــرى.



معلومات عن الحشرة:ب. 

ــرة  ــمى ألطــوار الحش ــود الموس ــا والوج ــلوكها ودورة حياته ــملت س ــرة، وش ــى الحش ــات عل ــت كل الدراس تم
وطــرق انتشــارها داخــل المشــروع وخارجــه، وتــم جمــع األعــداء الحيوييــن المحلييــن للحشــرة لتعريفهــم ومــن 
ثــم دراســة تأثيرهــم علــى الحشــرة وإمكانيــة اســتخدامهم فــى عمليــات المكافحــة، وكذلــك تــم إجــراء تجــارب شــبه 
حقليــة وحقليــة للمكافحــة الكيميائيــة، وتــم اســتخدام المبيــدات ذات الكفــاءة العاليــة فــى التجــارب فــى برنامــج حملــة 

المكافحــة فــى عــام 1992م، وتــم أيضــا تقييــم الوضــع بعــد حملــة المكافحــة.

الدراسات المعملية والحقلية 1986 - 1989م:ج. 

ــق  ــن طري ــاح وع ــق الري ــن طري ــد كان ع ــة القول ــى منطق ــرة ف ــار الحش ــة أن انتش ــات المعملي ــت الدراس أثبت
نقــل الشــتول المصابــة الــى الجــزر والــى الضفــة الشــرقية لنهــر النيــل بالمنطقــة. وأثبتــت الدراســات أن الريــاح 
الشــمالية التــى تســود المنطقــة أغلــب شــهور الســنة والريــاح الجنوبيــة فــى فتــرة الخريــف، هــى التــى أدت الــى 
ــمال.  ــى الش ــار ال ــن االنتش ــر م ــوب أســرع بكثي ــى الجن ــار ال ــى للحشــرة، وأن االنتش ــمالى الجنوب ــار الش االنتش

ــل بالحشــرة. ــاف النخي ــة كل أصن ــة إصاب ــت الدراســات أيضــا قابلي وأثبت

التعريف بالحشرة وخطورتها على مستقبل النخيل بالسودان:د. 

جــرى هــذا التعريــف بالتزامــن مــع األبحــاث الميدانيــة والتطبيقيــة، وذلــك مــن أجــل خلــق إرادة ورأى عــام 	 
ــة  ــاركة المحلي ــوادر والمش ــب الك ــن وتدري ــاد المزارعي ــل إرش ــة، مث ــات المكافح ــى عملي ــا ف ــاهم الحق يس

واإلقليميــة والدوليــة فــى البرامــج المســتقبلية بالدعــم الفنــى والعلمــى والمــادى.
كل األجهــزة السياســية والتنفيذيــة بمحافظــة دنقــا والضبــاط اإلدارييــن والتنفيذييــن فــى مناطــق المحافظــة 	 

ــم،  ــور الدائ ــر ن ــوم د. عم ــة المرح ــر الزراع ــا 1986 - 1989م، ووزي ــهم محافظ ــى رأس ــة وعل المختلف
ووزيــر الزراعــة بروفيســور أحمــد علــى قنيــف، وإدارات وزارة الزراعــة المختلفــة، ووكيــل إدارة الخدمات 
الزراعيــة بــوزارة الزراعــة المركزيــة، وإدارات الخدمــات الزراعيــة مــن وقايــة وإرشــاد زراعــى وبســاتين 
ــف إدارة  ــك تعري ــة بالمحافظــة، كذل ــرو إدارات المشــاريع الزراعي ــك مدي بالخرطــوم والمحافظــات، وكذل

الخدمــات الزراعيــة بمناطــق شــندى والدامــر وأبــو حمــد.
مشــاركة الجهــات البحثيــة مثــل هيئــة البحــوث الزراعيــة بشــمبات والحديبــة ودنقــا. وكذلــك كليــة الزراعــة 	 

ــات  ــى عملي ــاركة ف ــة، والمش ــات الزراعي ــة الدراس ــى كلي ــة ف ــودان ممثل ــة الس ــوم وجامع ــة الخرط جامع
ISVFF ــى التدريــب مــع المشــروع األلمان

تعريــف ومشــاركة علمــاء متخصصيــن فــى مجــاالت النخيــل المختلفــة، مثــل د. محمــد محمــد علــى خيــرى 	 
»مديــر جامعــة دنقــا حينهــا« ود. عــوض عثمــان الخبيــر واالستشــارى العالمى فــى نخيل البلح وبروفيســور 
صديــق أحمــد صديــق فــى بحــوث مكافحــة الحشــرة القشــرية البيضــاء علــى النخيــل والممتحــن الخارجــى 
للدراســة الحاليــة، وبروفيســور مجــذوب عمــر بشــير فــى مجــال المكافحــة الحيويــة للحشــرة القشــرية علــى 

نخيــل البلــح والمشــرف المســاعد فــى الدراســة الحاليــة.
تعريف إدارات اتحادات المزارعين مثل اتحاد مزارعى مشروع حوض السليم ومشروع الغابة ومشروع 	 

رومى البكرى ومشروع حوض لتى وغيرها من المشاريع الزراعية بالشمالية.
ــاد زراعــى 	  ــة »إرش ــات الزراعي ــن خــال ادارات الخدم ــرى م ــل بالشــمالية الكب ــف مزارعــى النخي تعري

ووقايــة وبســاتين«، وكذلــك بمشــاركة الكــوادر الزراعيــة التــى تــم تدريبهــا فــى الــدورات التدريبيــة 
المتخصصــة فــى النخيــل وفــى هــذه الحشــرة علــى وجــه الخصــوص، ومشــاركة بعــض قيــادات المزارعيــن 
فــى ورش العمــل والنــدوات التــى تعقدهــا إدارات الخدمــات الزراعيــة بالمناطــق المختلفــة والنــدوات التــى 
عقــدت فــى جامعــة دنقــا لطــاب كليــة الزراعــة، وكذلــك مشــاركة المهندســين الزراعييــن فــى بقيــة مناطــق 
الســودان للتعــرف علــى هــذه الحشــرة وخطورتهــا، خاصــة للعامليــن مــن وقايــة النباتــات الذيــن يعملــون فــى 

الموانــئ والمطــارات.



ــات 	  ــك عملي ــى الدراســات المســتقبلية، وكذل ــة مســاهمتها ف ــة وإمكاني ــة واإلقليمي ــات الدولي ــف المنظم تعري
المكافحــة مثــل منظمــة الزراعــة واألغذيــة »الفــاو« والمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة التابعــة لجامعــة 
الــدول العربيــة التــى ســاهمت فــى نشــر البحــوث التــى تمــت علــى اآلفــة لتنويــر الــدول العربيــة عــن هــذه 
ــب  ــة. بجان ــة أو مالي ــة وفني ــات بحثي ــة عملي ــة مســتقبا ألي ــن دعــم المنظم ــتفادة م ــة االس الحشــرة وإمكاني
منظمــة التعــاون الفنــى األلمانــى GTZ الممولــة لهــذه الدراســات لمكافحــة الحشــرة القشــرية البيضــاء علــى 
 ISVFF ــة ــاج الخضــر والفاكه ــى لدعــم إنت ــل، ومســاهمتها مــن خــال المشــروع الســودانى األلمان النخي
ــى  ــكادر الزراع ــب لل ــة والتدري ــات الحديث ــل التكنولوجي ــى نق ــودانية ف ــة الس ــع وزارة الزراع ــاون م بالتع

والفنــى بمــا يخــدم مزارعــى الخضــر والفاكهــة بالســودان.

التوصيات والتطبيقات امليدانية 1986 1994م:

اعتبــار الحشــرة القشــرية الخضــراء علــى نخيــل البلــح آفــة قوميــة تتــم مكافحتهــا عن طريــق وقايــة النباتات، . 1
وذلــك فــي مــا يخــص المكافحــة الكيميائيــة والحيويــة والحجــر الزراعــى ومتطلباتهــا مــن مبيــدات ومعــدات 

وأعــداء طبيعييــن وكــوادر فنيــة وتكاليفهــا.
تطبيــق الحجــر الزراعــى للمنطقــة، ومنــع خــروج األجــزاء المصابــة مثــل الشــتول والجريــد وخافــه، وتتــم . 2

معاملــة التمــور بالتبخيــر بالغــازات قبــل نقلهــا خــارج المنطقــة لضمــان القضــاء علــى أطــوار الحشــرة الحيــة 
. عليها

تكويــن لجنــة عليــا لمكافحــة الحشــرة ضمــت كل التخصصــات العلميــة والفنيــة بــوزارة الزراعــة واإلدارات . 3
ــى وضــع برامــج  التابعــة لهــا بالمركــز والمحافظــات الشــمالية ومراكــز البحــوث والجامعــات، للعمــل عل
للمكافحــة، وبــدأت عملهــا الميدانــى منــذ عــام 1992م، وتــم إجــراء المكافحــة بالمبيــدات الكيميائيــة باســتخدام 

الطائــرات والمكافحــة األرضيــة فــى منطقــة اإلصابــة وكانــت النتيجــة جيــدة.
 تدريــب المهندســين الزراعييــن والفنييــن فــى كل إدارات الخدمــات الزراعيــة فــى شــمال الســودان فى برامج . 4

ــة  ــل وعــن الحشــرة القشــرية الخضــراء، بغــرض الرصــد وعمــل المســوحات الميداني ــة عــن النخي تدريبي
ــم  ــى مناطقه ــة ف ــور اإلصاب ــد ظه ــة عن ــال المكافح ــى أعم ــاركة ف ــم، والمش ــن بمناطقه ــاد المزارعي وإرش
وكذلــك فــى المناطــق األخــرى. وتــم عقــد ثــاث دورات حضرهــا مــا يزيــد علــى خمســين مهندســا زراعيــا 
ــة بشــمبات، ومحاضــرة  ــة الدراســات الزراعي ــروى وكلي ــد وم ــى القول ــدة أســبوع« ف ــا »كل دورة لم وفني

عامــة ألســاتذة وطــاب كليــة الزراعــة بجامعــة دنقــا خــال الفتــرة مــن 1992 الــى 1994م.
 تســجيل الحشــرة ألول مــرة بالســودان فــى مجلــة منظمــة الزراعــة واألغذيــة »الفــاو« التابعــة لهيئــة األمــم . 5

المتحــدة فــى 1992م.
ــة . 6 ــة للتنمي ــة العربي ــة للمنظم ــة التابع ــة والتنمي ــة الزراع ــى مجل ــة ونشــر ف ــى عــن اآلف ــر علم ــداد تقري إع

ــام 1992م ــة ع ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة التابع الزراعي
 تقديم ملخص أوراق علمية للمشاركة فى ندوة النخيل الثالثة بالمملكة العربية السعودية 1992م. 	
تضميــن المعلومــات الفنيــة عــن اآلفــة ومكافحتهــا فــى أول مرجــع عــن زراعــة الخضــر والفاكهــة بالســودان . 8

ــة العربية«. »باللغ
ــة . 9 ــع كلي ــاون م ــودان بالتع ــة بالس ــر والفاكه ــى الخض ــم مزارع ــى لدع ــودانى األلمان ــروع الس ــداد المش إع

ــام 1991م. ــا ع ــوم والتكنولوجي ــودان للعل ــة الس ــة بجامع ــات الزراعي الدراس
ــة . 10 ــى مكافح ــاهمة ف ــادى للمس ــى والم ــم الفن ــم الدع ــى تقدي ــة ف ــة ذات الصل ــراك كل المنظمــات الدولي إش

هــذه الحشــرة خاصــة منظمــة األغذيــة والزراعــة »الفــاو«. وتــم إرســال باحثيــن للمنطقــة المصابــة، وتــم 
ــى  ــل ف ــب النخي ــى تصي ــرية الت ــرات القش ــة للحش ــة الحيوي ــرق المكافح ــى ط ــن عل ــب االختصاصيي تدري
 GTZ المعهــد الزراعــى جنــوب فرنســا بدعــم مــن منظمــة الزراعــة واألغذيــة، وكذلــك مســاهمة المشــروع
األلمانــى فــى تمويــل دراســات الماجســتير، وكذلــك تدريــب المهندســين الزراعييــن الســودانيين فــى الشــمالية 

فــى كورســات متخصصــة فــى النخيــل والحشــرة القشــرية الخضــراء.



خالصة التقرير 2011م:

الخلفيــة التاريخيــة المذكــورة أعــاه لتوضيــح األهميــة الكبيــرة التــى أوليــت لحجــم اإلصابــة والضــرر لعــدة اآلف 
مــن النخيــل حتــى عــام 1989م. وبنــاًء علــى المعلومــة التــى افتتحنــا بهــا هــذا المقــال بــأن اإلصابــة غطــت مليــون 
شــجرة نخيــل حتــى عــام 2008م، وهنالــك أكثــر مــن »4« ماييــن شــجرة فــى الشــمالية ونهــر النيــل وهــى قابلــة 
لإلصابــة بهــذه الحشــرة إذا اســتمر الوضــع الحالــى، فــإن الجهــد المطلــوب اآلن يجــب أن يكــون أضعــاف أضعــاف 

الجهــد الــذى بــذل الحقــا وذلــك ألن:

الخســارة االقتصاديــة للحشــرة تفــوق 500 مليــار جنيــه ســودانى بالعملــة القديمــة خــال العقــد الماضــى، وذلــك 
نتيجــة للضــرر الكبيــر علــى إنتــاج التمــور مــن مليــون نخلــة. وكانــت نســبة تلــف التمــور 80 - %90. وهــذا الرقــم 
ــا. وبمــا  ــة زمني ــرة اإلصاب ــدت فت ــا والتضاعــف رأســيا إذا امت ــة أفقي ــادة إذا توســعت المســاحة المصاب ــل للزي قاب
أن التحكــم فــى التوســع األفقــى ممكــن عمليــا، فــإذا توفــرت اإلرادة والقــوة فيمكــن تطبيــق التوصيــات المذكــورة 
أدنــاه فوريــا للمســاهمة بدرجــة كبيــرة فــى حصــر الحشــرة فــى المناطــق المصابــة حاليــا، ويمكــن ألي شــخص 
االســتفادة مــن شــكل اإلصابــة علــى الجريــد والســعف والتمــر، كمــا فــى الصــور المرفقــة للتعــرف علــى وجــود 
ــى نهــر  ــل بواليت ــى مناطــق النخي ــة وتوزيعهــا ف ــة بالحشــرة مــن عدمــه. »يمكــن طباعــة الصــور الملون اإلصاب
النيــل والشــمالية«. وكذلــك ال بــد مــن العمــل العلمــى الجــاد للتحكــم فــى التضاعــف الرأســى للخســارة مــن خــال 
ــر الحــل  ــذى يعتب ــم تطبيــق برنامــج مكافحــة متكامــل ال ــى وقــت حتــى يت ــاج ال ــذى يحت ــل البحــث العلمــى ال تفعي
النهائــى لخفــض درجــة اإلصابــة الــى أقــل مــن الحــد االقتصــادى للضــرر، وبالتالــى الســيطرة عليهــا والتعايــش 

معهــا مســتقبا.

عليه اقترح تكوين مجلس خاص لمكافحة هذه الحشرة، يتمتع بصاحيات كبيرة، ويتكون من المختصين 
والمهتمين، وذلك من أجل وضع السياسات والبرامج الازمة إلدارة وتنفيذ هذا الموضوع. وحتى يتم ذلك هنالك 

توصيات تحتاج الى تطبيق فوري يمكن إلدارات الخدمات الزراعية القيام بها، مع توفير الدعم الكامل خاصة فى 
تنفيذ الحجر الزراعى.

وقف التوسع األفقى لإلصابة:أ. 

التطبيــق الحــازم لقانــون الحجــر الزراعــى فــى واليتــى الشــمالية ونهــر النيل، لمنع انتشــار الحشــرة القشــرية . 1
ــن  ــر م ــغ أكث ــل بشــمال الســودان البال ــة النخي ــةً لبقي ــى حماي ــر الدعــم االتحــادى والوالئ الخضــراء، وتوفي

أربعــة ماييــن شــجرة نخيــل.

إرشاد المزارع عن الحشرة وخطورتها على النخيل ومنتجاته، وتفعيل البرامج اإلرشادية.. 2

منع نقل الشتول والجريد والسعف المصاب الى خارج المنطقة المصابة منعا باتا.. 3

ــة . 4 ــة، وتفضــل زراع ــر مصاب ــة غي ــت المنطق ــه إذا كان ــارج منطقت ــن خ ــتول م ــزارع للش ــراء الم ــدم ش ع
ــة. ــاً بالمزرع ــة محلي ــتول المنتج الش

التبليغ عن أية شتول أو جريد مصاب من داخل أو خارج المنطقة.. 5

وقف التوسع الرأسى لإلصابة:و. 

البــدء فــى عمــل الدراســات البحثيــة الازمــة لبرنامــج للمكافحــة الحيويــة يكــون جــزءاً مــن برنامــج المكافحــة . 1
المتكاملــة لهــذه الحشــرة »قدمــت توصيــات عديــدة لبرنامــج المكافحــة الحيويــة ولكــن لــم يفعــل«.

ــل . 2 ــم النخي ــة بتقلي ــق برنامــج للمكافحــة الميكانيكي ــى تطبي ــة للعمــل عل تشــجيع المــزارع والمنظمــات المدني
ــة ــى درجــة اإلصاب ــة للحشــرة وبالتال ــة العددي المصــاب لخفــض الكثاف

ــة بزراعــة الشــتول حســب . 3 ــات الزراعي ــق العملي ــة بتطبي ــج المكافحــة الزراعي ــق برنام ــى تطبي ــل عل العم
ــا مــن أبحــاث البســاتين. المســافات الموصــى به



خامتة:

ــذى  ــمال ال ــل الش ــودان كل نخي ــر الس ــه اآلن، ويخس ــو علي ــا ه ــى م ــال عل ــتمر الح ــى أن يس ــا أخش ــى م أخش
تتمثــل تكلفــة ريــه فــى ميــاه عذبــة دائمــة مجانــا تجــرى مــن تحــت أشــجار النخيــل وتبلــغ تكلفــة مدخــات أنتاجــه 
»صفــر%، وتســميد ســنوى مــن الطيــن والمــواد العضويــة المخصبــة بــدون تكلفــة نقــل حتــى جــذع الشــجرة وال 
تكلفــة تذكــر علــى عمليــة تلقيحــه »والتــى تؤخــذ مــن التمــر المنتــج بعــد الحصــاد«، وفــى المقابــل نجــد أن عائــدات 
منتجاتــه مــن ثمــار ومــواد بنــاء »جــدران وســقوف وعــروش وبــروش« وعلــف، تبلــغ أكثــر مــن %100. وأخشــى 
أن يتــرك ذلــك كلــه لتســتمتع بــه الحشــرة القشــرية لوحدهــا، وقــد تتطــاول بقيــة اآلفــات مــن الحشــرات واألمــراض 
واآلفــات الحيوانيــة اآلخــرى لتأخــذ نصيبهــا، طالمــا أنهــا ال تجــد مــن يحــد مــن تغولهــا الــذى أدى وســوف يــؤدى 

الــى أن يهجــر المــزارع زراعــة النخيــل نهائيــا.

ــه  ــق من ــذى خل ــن ال ــة فإنهــا خلقــت مــن الطي ــه وســلم »أكرمــوا عمتكــم النخل ــى هللا علي ــال رســول هللا صل ق
ــن  ــوت اإلنســان م ــا يم ــة« كم ــب النخل ــة »قل ــة النامي ــد غــرق القم ــن رأســها عن ــوت م ــى تم ســيدنا آدم«، فه
رأســه، وتظــل شــجرة النخيــل فــى ميــاه الفيضانــات حيــة وصامــدة لعــدة شــهور طالمــا لــم يصــل المــاء قلبهــا. 
ــك  ــى آخــر لحظــة مــن عمــر اإلنســان كمــا أوصــى بذل ــة بهــا وغرســها حت ــا إكرامهــا والعناي ــذا وجــب علين ول

ــه الصــاة والســام. ــى علي ــب المصطف الحبي

٭ »مكتشــف الحشــرة بالســودان 1986م«  بكالريــوس كيميــاء المبيــدات كليــة الزراعة جامعة االســكندرية 	 
1978م.

ماجســتير علــوم الزراعــة كليــة الزراعــة جامعــة الخرطــوم 1990م تخصــص دراســات علــى هــذه الحشــرة 	 
1986 1989م.

اختصاصي وقاية النباتات ومكافحة اآلفات وعضو اللجنة العليا لمكافحة الحشرة 1990- 1995م.	 
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 موفد »إياف« من الخرطوم 

ــت يف  ــعودية وانته ــران والس ــاألردن  وإي ــروراً ب ــل م ــن إرسائي ــدأت م ــرة ب ــة مث رحل

ــة ــة قصي منطق

ــى هــاك اآلالف مــن أشــجار  ــاء أدى إل ــة ضــد وب ــة ضاري ــام حمل تشــن وزارة الزراعــة الســودانية هــذه األي
ــاد مــن  ــى الب ــل إل ــاء انتق ــون إن هــذا الوب ــراء زراعي ــول خب ــاد. يق ــي شــمال الب ــل وإتــاف محاصيلهــا ف النخي
الســعودية، حيــث جلــب عامــل ســوداني معــه فــي أواخــر الســبعينات شــتلة نخــل مــن منطقــة ينبــع، علــى البحــر 
األحمــر، وأدخلهــا خلســة إلــى البــاد ملفوفــة فــي بطانيــة لتفــادي مراقبــة ســلطات الحجــر الصحــي فــي مطــار 
ــد » فــي أقصــى شــمال البــاد، أمــاً فــي أن  ــدة » القول ــى بل الخرطــوم ونقــل هــذا المواطــن الشــتلة الموبــوءة إل
ــم يكــن يــدري أن تلــك  تثمرلــه نوعــاً مــن البلــح الرطــب يبــدو أنــه اســتطابه حيــن كان يعمــل فــي الســعودية. ول

.GREEN SCALE INSECT ــرية الخضــراء ــرة القش ــم » الحش ــرف باس ــة تع ــرة فتاك ــل حش ــتلة تحم الش

يقــول خبــراء فــي رئاســة هيئــة وقايــة النباتــات التابعــة لــوزارة الزراعــة، إن الحشــرة انتقلــت عبــر رحلــة طويلــة 
ــم  ــم العــراق ث ــى األردن ث ــي( إل ــت الحشــرة مــن إســرائيل )موطنهــا األصل ــى الســودان إذ انتقل ــت إل حتــى وصل
إيــران وبعدهــا إلــى الســعودية، بيــد أن الظــروف المناخيــة فــي غــرب الســعودية لــم تســاعدها علــى نشــر الوبــاء 
، نظــراً لوجــود حشــرة أخــرى فــي منطقــة ينبــع تقتــات مــن التهــام » الحشــرة القشــرية الخضــراء » وبالتالــي ال 
تســتطيع تلــك الحشــرة العيــش لســنوات طويلــة، خاصــة أنهــا تحتــاج إلــى عقديــن لتصــل إلــى ســبيط النخــل متســللة 
مــن جذوعــه.وال يجــزم الخبــراء بفرضيــة أن يكــون انتقــال »الحشــرة القشــرية الخضــراء« مــن إســرائيل ونشــرها 
فــي بعــض الــدول العربيــة عمــاً متعمــداً، لكنهــم يشــيرون إلــى البحــوث التــي أثبتــت أن االســرائليين عملــوا مــن 
قبــل علــى نشــر نوعيــن مــن الحشــرات الضــارة بالزراعــة فــي العالــم العربــي همــا » الذبابــة البيضــاء » التــي 
تصيــب الطماطــم، وكــذا » ذبابــة الخــوخ » التــي تصيــب الموالــح وفاكهــة المانغــو، وقــد كان ذلــك عمــاً متعمــدا 
للقضــاء علــى بعــض المحاصيــل فــي العالــم العربــي فيمــا عــرف » بالحــرب الزراعيــة “. ويقــدر خبــراء هيئــة 
ــدة »  ــة، حيــث انتشــرت الحشــرة مــن بل ــة النباتــات الســودانية، عــدد النخيــل المصــاب بحوالــي مليــون نخل وقاي

الخنــدق« شــماالً وحتــى بلــدة » الغابــة« جنوبــاً .                                                                              

وتــؤدي الحشــرة القاتلــة إلــى اصفــرار أوراق النخيــل و تيبســها وقتــل الشــتول الصغيــرة ، أمــا ثمــار النخــل فــا 
تنضــج علــى اإلطــاق. وتقــاوم التمــور الرطبــة الحشــرة أكثــر مــن التمــور اليابســة التــي ينتشــر زراعــة نخلهــا 
فــي شــمال السودان.وسيشــرع فريــق كبيــر مــن هيئــة وقايــة النباتــات فــي تشــرين األول )أكتوبــر( المقبــل، بحملــة 
جديــدة للقضــاء علــى الحشــرة فــي إطــار » برنامــج المكافحــة المتكاملــة«. ويقــول الخبــراء إن هــذه اآلفــة هــي 
أخطــر آفــة يتعــرض لهــا النخيــل فــي الســودان.وباتت الســلطات الســودانية تتشــدد فــي الســماح بدخــول أي نــوع 
مــن النباتــات أوالزهــور أو الخضــروات إلــى البــاد. وفــي مطــار الخرطــوم ياحــظ القادمــون أن موظفيــن مــن 
ــى ال تتكــرر  ــون أمتعــة المســافرين ، ربمــا حت ــى جانــب رجــال الجمــارك يراقب ــون إل ــات يقف ــة النبات ــة وقاي هيئ
حكايــة الشــتلة التــي دخلــت البــاد ملفوفــة فــي بطانيــة.وأدى انتشــار وبــاء » الحشــرة القشــرية الخضــراء« إلــى 
خلــق ظــروف صعبــة للمزارعيــن فــي المنطقــة، وكان هــؤالء يأملــون العمــل فــي » ســد مــروي » الــذي يجــرى 
تشــييده حاليــاً فــي شــمال الباد.والســد هــو أكبــر مشــروع تنمــوي فــي تاريــخ الســودان، حيــث ســيكون أكبــر ســد 
فــي إفريقيــا وســيوفر طاقــة كهربائيــة تفيــض عــن حاجــة البــاد، مــع اراض زراعيــة شاســعة إذا زرعــت قمحــاً، 



ســتكفي كل العالــم العربــي وتفيــض ، لتحقــق ذلــك الشــعار القديــم الــذي يقــول إن الســودان هــو ســلة غــذاء العالــم.

بيــد أن الصينييــن الذيــن يشــيدون الســد لــم يوظفــوا عمالــة محليــة ، حيــث اســتعانت الشــركات الصينيــة التــي 
فــازت بالصفقــة )قيمتهــا حوالــي ثــاث مليــار دوالر( االســتعانة بســجناء صينييــن ، يعملــون بنصــف األجــرة التــي 
يعمــل بهــا العامــل الصينــي العــادي ، وهــي صفقــة مربحــة للشــركات وللســجناء علــى حــد ســواء، إذ أن الســجين 
الــذي يســجل إنتاجيــة عاليــة يدفــع لــه اجــر معقــول مــع تخفيضــات متواليــة فــي عقوبــة الســجن ، وحيــن ينتهــي 

تشــييد الســد ســيعود الكثيــر مــن الســجناء إلــى الصيــن وقــد ســقطت عنهــم عقوبــة الســجن.

ويتهكــم ســكان المنطقــة حــول هــذه المســألة بالقــول إن الحشــرة القشــرية الخضــراء وســجناء الصيــن تحالفــوا 
ضدهــم ، وجعلوهــم يعيشــون فقــراً مدقعــاً. 



الحرشة القرشية الخرضاء يف ليبيا

الدكتور إبراهيم نشنوش / جامعة طرابلس -كلية الزراعة، ليبيا

يتــداول علــى الســنة كثيــر مــن الناس هذه األيام اســم الحشــرة القشــرية 
ــي  ــار ف ــن واحت ــت مضاجــع الفاحي ــي أقلق ــة الت ــذه اآلف الخضــراء؛ ه
ــات  ــا الرواي ــة مكافحته ــت حــول محاول ــام وأطلق أمرهــا الخــاص والع
وكل مــا اجتهــد بــه العقــل فــي تكويــن الخلطــات إال واســتعملت؛ ماهــي 
ياتــرى!  هــل هــي خنفســاء كمــا يضــن بعــض النــاس العامــة ببعــض 
المناطــق؟  أو دودة تنخــر فــي النخيــل أو تــأكل الجريــد أو تمتــص 
ــة وتمــوت أو كمــا يظــن البعــض أن هــذه  ــه العصــارة فتجــف النخل من
اإلصابــة الشــديدة نتيجــة الجفــاف والملوحــة نظــرا لعــدم معاينــة هــول 
ــاهلل، مــا  ــر ي ــا لهــول التدمي ــل بهــذه المناطق؛ ي ــر لمــزارع النخي التدمي

هــو الســبب يــا تــرى؟

ــو  ــك إطــاق النيت ــر أن ســبب ذل ــن يذك ــة م ــن العام ــاك م ــل أن هن ب
صواريخــه وقنابلــه بهــذه المناطــق فحــدث ماحــدث مــن موجــات الغبــار والتلــوث فكانــت الحشــرة وحــدث ماحــدث 

ألشــجار النخيــل. وحتــى ال نتــرك المواطــن فــي حيــرة مــن أمــره.

ــات  ــة النب ــة لوقاي ــرة عــام 2008 )النشــرة اإلخباري ــة الجف ــن بمنطق ــل̊ المزارعي ــن ̱قب أن الحشــرة لوحظــت م
ــر البيوضــي  ــل التم ــف نخي ــى صن ــة الســواني عل ــس بمنطق ــي طرابل ــدد 74 أغســطس 2018) وق ــة. الع العربي
)2005 رســالة ماجســتير / كليــة الزراعة-جامعــة طرابلــس(. مــن هنــا ´نــرى أن هــذه اآلفــة أʼ̊دخلــت الــى ليبيــا 
ــل  ــد أن القناب ــا نج ــا قلي ــا أو تذكرن ــو.  وإذا تمعن ــخ النيت ــل صواري ــورة قب ــق المذك ــودة بالمناط ــت موج أو كان
ــا أشــيع  ــو أن م ــة ول ــى المناطــق الجنوبي ــذي وجــه ال ــر مــن العــدد ال ــس أكث جهــت̊ حــول مناطــق طرابل ــي ۇِّ الت
ــاك  ــس. إذا ربمــا هن ــة بطرابل ــؤرة اإلصاب ــل لب ــى األق كان صحيحــا النتشــرت الحشــرة بالمناطــق المجــاورة عل

ــة: ــا الســبب إلنتشــار هــذه اآلف ــن أحدهمــا أو كاهمــا معــا كان احتمالي

اإلحتمــال األول: فــي الســابق كانــت تســتجلب بعــض فســائل النخيــل مــن الخــارج الــى داخــل البــاد مــن دول 
توجــد بهــا إصابــة بالحشــرة؛ كمــا كانــت تنقــل فســائل النخيــل إلــى داخــل البلــد عبــر الحــدود البريــة بطــرق غيــر 
قانونيــة مــن بعــض الــدول المجــاورة، ســاهم أيضــا علــى انتشــارها المواطــن فــي نقلــه الفســائل مــن منطقــة بهــا 
ــي لفحــص الشــتول والفســائل  ــات، وعــدم وجــود حجــر زراعــي داخل ــى أخــرى ســليمة بداخــل البلدي ــة ال إصاب
بغــض النظــر عــن وجــود هــذه الحشــرة ومنــع نقــل المصــاب ومــا تحملــه هــذه الشــتول أو الفســائل مــن أفــات قــد 

تكــون خطــرة علــى اإلقتصــاد الوطنــي ومــن ثــم انتقلــت بيــن مــزارع النخيــل داخــل هــذه البلديــات.

ــل  ــا؛ ۉتوفرالعائ ــة م ــت بطريق ــة ( دخل ــة ) غازي ــى المنطق ــة عل ــرة دخيل ــرا ألن الحش ــي : نظ ــال الثان االحتم
والمنــاخ المائــم لهــا بمــزارع النخيــل بالمنطقــة الجنوبيــة، وتوفــر وســائل النقــل لنقــل الفســائل بصــورة كبيــرة 
ومســتمرة مــن منطقــة الــى أخــرى؛  وربمــا إلــى تغيــر المنــاخ العالمــي الحالــي الــذي  قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى 
المحاصيــل وبالتالــي قــد يشــجع االحتــرار العالمــي علــى ظهــور حشــرات وأمــراض جديــدة والتــي قــد يكــون منهــا 
الحشــرة القشــرية الخضــراء واختفــاء بعــض الكائنــات الحيــة المفيــدة مثــل العــدو الطبيعــي الــذي يحــد مــن عددهــا 
وتكاثرهــا فــي موطنهــا الجديــد، إضافــة الــى إطــاق العنــان لاســتخدام الغيــر مقنــن للمبيــدات ســواء في الســابق أو 
الوقــت الحاضــر مــن طــرف المــزارع لمكافحــة العناكــب إذ يمكــن أن تــؤدي تركيــزات المبيــدات الحشــرية القاتلــة 
إلــى تحفيــز نموهــا بــدالً مــن كبتهــا و زيــادة أعدادهــا وإلــى ســيادتها  فــي البيئــة الجديــدة وأدت الــى ماهــو عليــه 
مــن المشــاهد الناتجــة الســلبية، إذ عندمــا يصبــح تعــداد الحشــرة مقاومــا لمبيــد حشــري واحــد ، فإنــه قــد تصبــح 
أقــل عرضــة للســموم األخــرى فــي نفــس األســرة الكيميائيــة  حيــث  لــم تجــرى اي دراســة علميــة علــى المبيــدات 
التــي اســتخدمت ســواء مــن حيــث كفاءتهــا فــي مقاومــة اآلفــة قبــل اســتخدامها الموســع فــي الحقــل، وتأثيرهــا علــى 



النظــام البيئــي وعــدم توعيــة وترشــيد المــزارع بطريقــة اســتخدامها وأخــد األمــر بحــزم ممــا أدت الــى ماهــو عليــه، 
حيــث تتبايــن اراء المــزارع فــي مــدي فعاليــة هــذه المبيــدات فــي مقاومــة الحشــرة القشــرية ومكافحتهــا.  

العالج والتوصيات:

ضــرورة التوعيــة واإلرشــاد لجميــع المواطنيــن علــى الســواء عــن خطــورة هــذه الحشــرة ومــا تســببه مــن 	 
خســائر علــى اإلقتصــاد الوطنــي مــن الواقــع الموجــود حاليــا ومــا ســوف يحــدث مســتقبا فــي حالــة اإلهمــال.

ــة 	  ــر متهاون ــة، غي ــي متدرب يجــب إنشــاء فــرق تفتيــش مــن الحجــر الزراعــي والجمركــي واألمــن القضائ
ــا. ــة مهمته ــزم لتأدي ــا يل ــر كل م ــئ وتوفي ــة والمطــارات والموان ــذ الحدودي ــا بالمناف ــة لخطــورة مهمته وواعي

ــة )بمــا يخــص 	  ــح المعمــول بهــا فــي الدول ــر واللوائ ــن والمعايي ــق القواني ــاط تفتيــش وتطبي يجــب إنشــاء نق
الحجــر الزراعي( لمنــع نقــل الفســائل المصابــة بداخــل البــاد بيــن المناطــق، بهــا أفــراد متدربــة وواعيــة 

لمــا تقــوم بــه مــع توفيــر كل مــا يلــزم لتأديــة مهمتهــا.
عــزل المنطقــة المصابــة عــن المناطــق الســليمة ومنــع نقــل اي اجــزاء مصابــة فــي المنطقــة بعمــل طــوق 	 

حــول المنطقــة المصابــة بمســافة معينــة لحمايــة المنطقــة الماصقــة للمنطقــة المصابــة
يجــب وضــع غرامــة ماليــة كبيــرة لــكل مــن يتــم ضبطــه مخالفــا لقوانيــن ولوائــح الحجــر الزراعــي الصــادرة 	 

والتــي تمنــع إدخــال فســائل نخيــل مصابــة الــى داخــل األرض الليبيــة وإلزامــه بإرجــاع الشــحنة الــى بلــد 
المنشــأ أو إعدامهــا علــى نفقتــه ومعاقبــة مــن يقــوم بشــراء الفســائل منــه بنفــس القيمــة؛ إال إذا كانــت مصحوبة 
بشــهائد صحيــة موثوقــة مــن الحجــر الزراعــي نظــرا لمــا تحملــه مــن خطــر يهــدد اإلقتصــاد الوطنــي  مثــل 
ــذي  ــل ال ــوض النخي ــرض بي ــراء وم ــل الحم ــة النخي ــرة سوس ــات األخــرى كحش ــض اآلف ــة وبع ــذه اآلف ه
اكتشــف بمنطقــة زاكــورة بالمغــرب الــذي انتقــل ناحيــة الشــرق الــى الجزائــر وتســبب فــي القضــاء علــى 
أكثــر مــن 12 مليــون نخلــة بالمغــرب و3 ماييــن نخلــة بالجزائــر مــن بيــن هــذه األصنــاف التــي دمرهــا 

صنــف مدجــول ودجلــة نــور.
المحافظــة علــى األنــواع المفيــدة مــن مفصليــات األرجــل كاألعــداء الحيويــة وملقحــات النبــات والحشــرات 	 

ــا  ــادة فاعليته ــن وزي ــا أمك ــدة م ــات المفي ــذه الكائن ــاب ه ــات غي ــي أوق ــرش ف ــراء ال ــرى بإج ــة األخ النافع
بتقنيــن اســتخدام المبيــدات وعــدم اســتعمال المبيــدات المصنعــة واســتعمال المبيــدات الطبيعيــة بعــد إجــراء 
ــق الحــدود للمحافظــة  ــي أضي ــدات ف ــة، واســتعمال هــذه المبي ــى اآلف ــج التجــارب عل ــم نتائ التجــارب وتقيي
علــى البيئــة والتركيــز علــى المكافحــة الحيويــة ) مفترســات – متطفــات – كائنــات ممرضــة( مــع اســتخدام 
التقنيــات المتقدمــة لمعالجــة مشــكلة الحشــرات باالستشــارات والتعــاون بالداخــل والخــارج مــع المؤسســات 
العلميــة كالجامعــات والمراكــز البحثيــة والمنظمــات الدوليــة فــي مجــال التكنولوجيــا تشــمل نواحــي المكافحــة 
البيولوجيــة، والهندســة الوراثيــة لفيــروس baculovirus المحتــوي علــى جيــن الســموم العصبــي والجيــن 

Bt علــى ســبيل المثــال.
ــار 	  ــد والثم ــن الجري ــل واالســتفادة م ــب النخي ــف وتكري ــات تنظي ــل عملي ــة مث ــات الزراعي اســتعمال العملي

ــات المزرعــة األخــرى. ــع مخلف ــى ســماد عضــوي م ــا ال ــا وتحويله ــة لاســتهاك بفرمه ــر قابل الغي
ــة؛ وزراعــة الفســائل حســب 	  ــة للشــجرة وطبيعــة الترب ــري والتســميد حســب االحتياجــات المائي ــم ال  تنظي

المســافات الموصــي بهــا مــن الجهــات المختصــة إلتاحــة أكبــر قــدر ممكــن مــن اشــعة الشــمس والهــواء فــي 
الدخــول الــى مســاحات واســعه فــي الحقــل، اضافــة الــى ان المســافات الواســعة تســهل عمليــة فحــص النخيــل 

وتنفيــذ االجــراءات الوقائيــة وادخــال الميكنــة الحديثــة لتنظيــف الفســائل وجمــع الثمــار.
اإلكثار من المحاصيل والنباتات المزهرة سواء عشبية أوطبية واالهتمام بها لاستفادة منها والمحافظة 	 

عليهــا فــي إيجــاد مصــدر لحبــوب اللقــاح ورحيــق األزهــار للحصــول علــى غــذاء لألعــداء الحوية من مفترســات 
ــات المزهــرة فــي أطــراف الحقــول  ــل البرســيم، والنبات ــل المزهــرة مث ومتطفــات مســتوطنة. زراعــة المحاصي
ليكــون ليكــون رحيــق ازهارهــا مصــدر لغــذاء الكثيــر مــن االعــداء الحيويــة وملقحــات النبــات والحشــرات النافعــة األخــرى 

وإنشــاء المناحــل. 



عيل عبدو /تعليق عىل مقال دكتور ابراهيم

د. إبراهيــم بــارك هللا فيــك ثانيــا. مــن ضمــن مالحظاتنــا الحشــرة تفضــل صنــف علــى آخــر كمثــال تفضــل صنــف 
تأســفرت والصعيــدي وبذلــك يجــب القيــام بدراســة الختيــار  األصنــاف المقاومــة للحشــرة وذات الجــودة العاليــة  
الموجــودة بليبيــا والتركيــز علــى زراعتهــا خاصــة  فــي المناطــق التــي ســجلت بهــا اإلصابــة و تعتمــد علــى زراعــة 

اصنــاف معينــة حساســة للحشــرةَ 



تقرير اإلصابة بالحرشة القرشية الخرضاء 

الحافرة Palmaspis phoenicis بالواحات الليبية

خديجة سليمان محمد علي/ قسم علم الحيوان، كلية العلوم – جامعة الجفرة، ليبيا  
تتميــز ليبيــا بنظــام بيئــي زراعــي صحــراوي أدى لنجــاح زراعــة العديــد مــن أصنــاف نخيــل التمــر االقتصاديــة. 
تتعــرض أشــجار نخيــل التمــر للعديــد مــن اآلفــات الحشــرية واألمــراض محدثــة خســائر اقتصاديــة هائلــة. وتعــد 
الحشــرة القشــرية الخضــراء الحافــرة  Palmaspis phoenicis  إحــدى اآلفــات المهمــة التــي تصيــب المجمــوع 
ــل التمــر بواحــات  ــى نخي ــل التمــر. وجــدت الحشــرة القشــرية الحافــرة عل الخضــري والثمــار التــي تصيــب نخي

هــون، ســوكنة، ودان، وزلــة فــي نهايــة 2015.

وتاريــخ دخــول هــذه اآلفــة لليبيــا غيــر معــروف ولوحظــت مــن قِبــل المزارعيــن بمنطقــة الجفــرة ســنة 2008، 
وانتشــرت بشــكل ملحــوظ فــي ســنة 2013، وفــي ســنة 2015 أصبحــت تهــدد ثــروة إنتــاج نخيــل التمــر بمناطــق 
ــو، 	201  ــى شــهر أيار/ماي ــرة ف ــا جامعــة الجف ــي نظمته ــات ورشــة العمــل الت ــي توصي ــم ف ــة. ت الواحــات الليبي
اعتبــار الحشــرة القشــرية الخضــراء الحافــرة آفــة تهــدد ثــروة نخيــل التمــر فــي منطقــة ومحيــط الجفــرة. كمــا تــم 
التأكيــد علــى تدخــل الســلطات المحليــة والمنظمــات الدوليــة، لوضــع برنامــج المكافحــة المتكاملــة لهــذه اآلفــة ومنــع 
انتشــارها. وتصيــب الحشــرة القشــرية الخضــراء الحافــرة نخيــل التمــر بمنطقــة الجفــرة ألهــم أصنــاف الخضــراي، 
الصعيــدي، الحمــراي، التغيــات، اآلبــل، العليــق، المقمــاق، التامــج، حليمــة ودقلــة نــور. وأُصيــب بهــذه اآلفــة أكثــر 

مــن 16000 نخلــة بــوادي عتبــة بالمنطقــة الجنوبيــة.

ــرة أهمهــا الســايبركيل،  ــدات الحشــرية لمكافحــة الحشــرة القشــرية الخضــراء الحاف اســتخدم المزارعــون المبي
التُرنيــدو، والدايمثــوات، الزيــوت المعدنيــة، مــواد التنظيــف والكبريــت. وتمثلت إجــراء بعض التطبيقــات الزراعية 
فــي التكريــب الجائــر والحــرق وإزالــة أصنــاف النخيــل الحساســة كالخضــراي والصعيــدي. وتــم حصــر األعــداء 
الطبيعيــة علــى الحشــرة القشــرية الخضــراء الحافــرة منــذ ســنة 	201 المتمثلــة فــي المفترســات الحشــرية خنفســاء 

أبــو العيــد، وخنفســاء سايبوســيفاليس، ويرقــة أســد المــن.
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قــدّم الفاحين بمنطقــة وادي عتبــة والمناطــق المجاورة لهــم بالجنــوب الليبــي الــي الوزيــر المكلــف بــوزارة 
الزراعــة لحكومــة الوفــاق الوطني تقريــرا حول انتشــار الحشــرة القشــرية الخضــراء التــي عصفــت 
ــا  ــارها يوم ــزداد انتش ــرة ي ــذه الحش ــورة ه ــة. وأوضــح التقرير خط ــي المنطقة الجنوبي ــل ف ــجار النخي بأش
بعــد يــوم كالنــار فــي الهشــيم علــى أحــد اهــم المــوارد الزراعيــة بالمنطقــة وتعهــد الوزيــر المكلــف بالقيــام 
ــة  ــات األهلي ــن والمؤسس ــا المواطني ــارها مطالب ــن انتش ــد م ــن للح ــم الممك ــم الدع ــتطيع وتقدي ــا يس ــكل م ب
بضــرورة التكاثــف والعمــل  بشــكل جــدي للتصــدي لهــذه األفــة. وشــارك عــدد مــن المهندســين الزراعييــن 
والخبــراء والمهتميــن بالنخيــل بــوزارة الزراعــة خــال جــوالت قامــوا بهــا الــى مــزارع النخيــل وقدمــوا 
إرشــادات وتعليمــات للفاحيــن لمحاربــة هــده االفة داعيــن الفاحيــن الــى اتخــاذ كافــة الطــرق والوســائل 
ــك بعــدم اســتجاب فســائل مــن  ــة بالحشــرة القشــرية الخضــراء وذل ــة مــن اإلصاب ــا الوقاي ــي يمكــن به الت
ــا وخاصــة  ــل دوري ــة وعــدم اســتخدام أدوات اســتخدمت بمزرعــة مصابة ومتابعــة النخي المناطــق المصاب

ــة. ــذه االف ــة تتعــرض لإلصابة به ــة ورش أي نخل ــون مجــاور لمزرعــة مصاب ــا يك عندم

الحشرة القشرية الخضراء تعصف بأشجار النخيل في الجنوب الليبي

 /https://www.afrigatenews.net

انطالق مرشوع مكافحة الحرشة القرشية وانتشارها 

يف الجفرة ومناطق الجنوب

16 April, 2018 | الجفرة-بوابة افريقيا اإلخبارية

احتضنــت قاعــة الحريــة بمدينــة هــون البرنامــج التدريبــي لمشــروع مكافحــة الحشــرة القشــرية الخضــراء الــذي 
نظمــه المركــز الوطنــي للوقايــة والحجــر الزراعــي تحــت اشــراف وزارة الزراعــة وبدعــم مــن منظمــة األغذيــة 
والزراعــة )الفــاو( واشــتملت فعاليــات البرنامــج الــذي تواصــل علــى مــدى يوميــن شــروحا حــول الحشــرة القشــرية 
الخضــراء وأضرارهــا علــى أشــجار النخيــل وإنتــاج التمــور وكيفيــة مكافحتهــا ودور المنظمــة العالميــة لألغذيــة 

فــي تقديــم الدعــم المالــي والمســاعدة فــي التدريــب عبــر مكتبهــا اإلقليمــي فــي تونــس.

ــاش  ــى نق ــة ال ــة الحشــرة القشــرية باإلضاف ــة مكافح ــى كيفي ــن عل ــار المزارعي ــب صغ ــج تدري ــل البرنام وتخل
مســتفيض بيــن الخبــراء والمختصيــن المعنييــن بهــذا البرنامــج ومــاك مــزارع النخيــل فــي الجفــرة الذيــن طالبــوا 

بتوفيــر المبيــدات الحشــرية بشــكل عاجــل نظــرا لقــرب موســم ثمــار النخيــل.

كمــا طالــب أصحــاب المــزارع بالكشــف عــن تركيبــة هــذا المبيــد، معربيــن عــن اســتعدادهم لدعــم تصنيعــه فــي 
الــدول المتخصصــة فــي صناعــة المبيــدات خصوصــا دولــة المانيــا.

وكشــف الدكتــور ابراهيــم نشــنوش المستشــار الوطنــي لمشــروع دعــم مكافحــة الحشــرة القشــرية عــن النخيــل 
فــي منطقــة الجنــوب وعلــى وجــه الخصــوص ســبها عــن ان نســبة اإلصابــة فــي أصنــاف النخيــل وصلــت الــى 
ثمانيــن فــي المائــة فــي بعــض مناطــق الجنــوب حســب التقاريــر الرســمية، مشــيرا الــى ان اعلــى نســبة ســجلت فــي 

العــام 2016 مــن قبــل المركــز الفنــي لمقاومــة اآلفــات.



وقــال الدكتــور » نشــنوش » انــه علــى اثــر تطــور مشــكلة الحشــرة القشــرية قدمــت منظمــة األغذيــة عبــر منظمــة 
ــا فــي تونــس علــى  ــم الدعــم الفنــي والمــادي عبــر مكتبهــا لشــمال افريقي ــة لتقدي ــاو لمكتــب المنظمــة األوروبي الف
مراحــل وتمثــل فــي دفــع مبلــغ مالــي يقــدر بحوالــي 	15 الــف دوالر لتدريــب الفنييــن المتخصصيــن فــي المكافحــة 

او اإلدارة المتكاملــة للحشــرة القشــرية الخضــراء وفنييــن متخصصيــن فــي الوقايــة.

ــام  ــة أي ــدة خمس ــس لم ــي تون ــن ف ــة للمعنيي ــم دورة تدريبي ــذا الخصــوص تنظي ــي ه ــم ف ــه ت ــى ان ــار ال ــا أش كم
ــام بالعمــل فــي ســبها ووادي الشــاطئ  ــل للقي ــة للنخي ــة نســبة اإلصاب ــي المســح المناطــق ومعرف ــن ف كمتخصصي

ــط. ــدة شــهر فق ــر بشــكل عاجــل ولم ــذا االم ــدف معالجــة ه ــة به ووادي عتب

وقــال الدكتــور » نشــنوش » ان هــذا العمــل ناتــج عــن مجهــود ذاتــي حيــث قدمــت الفــاو هــذا البرنامــج مــع مبلــغ 
خمســين ألــف دوالر فقــط مــن المبلــغ المذكــور بســبب التأخيــر فــي التعامــل.

وأضــاف تــم التنســيق مــع الجهــات الرســمية متمثلــة فــي وزارة الزراعــة مــن اجــل تقديــم الدعــم لمعالجــة مــا 
يزيــد عــن 6 مليــون نخلــة فــي كافــة المناطــق الليبيــة.

ونــوه بــان عمليــة الــرش وحدهــا تســتغرق مــا يزيــد عــن ســتة اشــهر لهــذه االعــداد .. مشــيرا الــى انــه تــم التركيز 
حاليــا علــى عمليــة المســح وتحديــد نســبة اإلصابــة ثــم العمليــة الزراعيــة، والتــي قــال انهــا تعتبــر األهــم فــي هــذا 

البرنامــج واللجــوء للمبيــد كأخــر شــيء وضــع فــي الحســبان للمكافحــة الحيويــة.

ــة لبعــض مــزارع  ــارات الميداني ــه عــددا مــن الزي ــم نشــنوش ان هــذا البرنامــج تخلل ــور ابراهي وأوضــح الدكت
النخيــل فــي هــون وودان وســوكنة التــي طالتهــا الحشــرة القشــرية وذلــك لتحديــد أماكــن وضــع مختبــرات مكانيــة 
مصغــرة حســب اللوائــح والنظــم المتبعــة فــي العالــم وذلــك للكشــف عــن العــدو المســبب للحشــرة القشــرية لتحديــد 

كيفيــة معالجتــه والقضــاء عليــه.

يذكــر ان منطقــة الجفــرة تحتــوي علــى مــا يزيــد مــن مليــون وســبعمائة الــف نخلــة تنتــج أنواعــا مختلفــة مــن 
التمــور اشــهرها الدقلــة وتغيــات والخضــراي وحليمــة وغيرهــا تصــل الــى اكثــر مــن مائــة نــوع تتركــز معظمهــا 

فــي ســوكنة وودان وهــون ، إضافــة الــى المشــاريع الزراعيــة األخــرى ومنهــا اللــود وعافيــة وتشــنه .

وكانــت مصــادر محليــة فــي الفــرع البلــدي ســوكنة قــد كشــفت عــن تعــرض مشــروع 54 او الجــرف لزراعــة 
النخيــل والزيتــون للتعــدي علــى مكوناتــه مــن مســارات الــري ومحطــات الكهربــاء واألعمــدة واألســاك 

ــاه. ــع المي ــع وتوزي ــن تجمي ــار وأماك ــات واآلب والمضخ

وفــي وادي عتبــة كشــف منســق قطــاع الزراعــة المهنــدس عبــد القــادر محمــد ادريــس عــن وجــود اكثــر مــن 
ــي  ــة الت ــون نخل ــي ملي ــة بالحشــرة القشــرية الخضــراء مــن اصــل حوال ــل مصاب ــف شــجرة نخي ســبعة عشــرة ال

ــي العــام 2013 . ــة ف ــت للمنطق دخل

وأوضــح المهنــدس ادريــس ان هــذه الحشــرة أصبحــت تنتشــر فــي عــدة مناطــق ببلديــة وادي عتبــة بشــكل مخيــف 
وتهــدد ثــروة النخيــل علــى امتــداد 50 كيلومتــر وتتركــز علــى نخيــل تنتــج تمــور تعــرف بصنــف )تفســرت.(
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ورشة تدريبية للمدربني حول مكافحة الحرشة القرشية 

الخرضاء يف نخيل التمر بدولة ليبيا / وكالة األمم املتحدة 

للهجرة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة تدعامن 

قطاع الزراعة الليبي يف مكافحة انتشار هذه اآلفة

 https://unsmil.unmissions.org/ar   20181 فبراير  

ــام لتدريــب  ــة مدتهــا خمســة أي ــاً فــي دورة تدريبي تونــس، 30 ينايــر الــى 3 فبرايــر 2018   -يشــارك 29 ليبي
المدربيــن مــن أجــل تحســين إدارة ومراقبــة انتشــار الحشــرة القشــرية الخضــراء )بالماســبيس فينيســيس(. ينفــذ هــذا 
المشــروع الطــارئ مــن قبــل منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة )الفــاو( ووكالــة األمــم المتحــدة للهجــرة، 
بدعــم مالــي مــن االتحــاد األوروبــي. يهــدف المشــروع إلــى المســاعدة فــي الحفــاظ علــى الواحــات الليبيــة التــي 
تمثــل ثــروة اجتماعيــة واقتصاديــة، حيــث تنتشــر أكثــر مــن 6 ماييــن شــجرة نخيــل علــى منطقــة جغرافيــة واســعة 
تمتــد مــن شــرق البــاد فــي واحــات الجغبــوب والكفــرة وجالــو وأوجلــة إلــى مناطــق الوســط فــي الجفــرة وجنوبــا 

فــي واحــات إقليــم فــزان وشــماال علــى طــول الســاحل الليبــي.

وفــي كلمتــه االفتتاحيــة، قــال مايــكل حــاج، منســق منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة بشــمال افريقيــا 
أن المنظمــة حريصــة علــى دعــم الــدول االعضــاء فــي »تطويــر قدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة التحديــات 
واألزمــات« بمــا فــي ذلــك الحــاالت الطارئــة التــي تهــدد األمــن الغذائــي مثــل اآلفــات واألمــراض العابــرة للحــدود 

التــي تطــال المزروعــات واألشــجار والحيوانــات والمــوارد المائيــة.

وأكــد الســيد حــاج علــى أهميــة انتــاج التمــور فــي دولــة ليبيــا الــذي يقــدر بنحــو 4	1 ألــف طــن ســنويا ويشــكل 
مصــدر دخــل وغــذاء أساســي لقطــاع كبيــر مــن المزارعيــن والســكان. وتنــدرج هــذه الورشــة التدريبيــة ضمــن 
أنشــطة مشــروع الطــوارئ بالتعــاون مــع دولــة ليبيــا لمكافحــة انتشــار الحشــرة القشــرية الخضــراء فــي أشــجار 

النخيــل بمنطقــة ســبها.

ــي وزارة  ــة والحجــر الزراعــي ف ــي للوقاي ــز الوطن ــع المرك ــاون م ــذا بالتع ــذ مشــروع الطــوارئ ه ســيتم تنفي
الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والبحريــة، الشــريك الوطنــي لهــذا المشــروع فــي ســبها. »نحــن نــدرك أن الزراعــة 



ال تــزال واحــدة مــن أكثــر القطاعــات الواعــدة فــي ليبيــا، نظــرا لقدرتهــا علــى النمــو وخلــق فــرص العمــل، فضــا 
عــن قدرتهــا علــى تعزيــز القــدرة علــى الصمــود والمســاعدة علــى اســتقرار المجتمعــات المحليــة«. »لســوء الحــظ، 
تواجــه ســبل العيــش القائمــة علــى الزراعــة تحديــات خطيــرة. أحــد هــذه التحديــات يجمعنــا هنــا اليــوم، وهــو وجــود 
ــا،  ــة األمــم المتحــدة للهجــرة فــي ليبي ــة وكال ــات المحاصيــل »، أضــاف عثمــان بلبيســي، رئيــس بعث وانتشــار آف
عنــد افتتــاح التدريــب. »ســنقوم، باالشــتراك مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والحكومــة الليبيــة، بتوفيــر المــوارد 
ــة للحــد مــن انتشــار  ــم المســاعدة التقني ــن التقنييــن والمزارعيــن، وتقدي ــاء قــدرات الموظفي والســلع الازمــة، وبن
اآلفــات فــي مناطــق أخــرى داخــل ليبيــا. كمــا سنســاعد في تنميــة قــدرات المزارعيــن المحلييــن علــى االســتعداد 

للموســم القــادم”.

يواجــه النــاس المعتمــدون علــى الزراعــة لكســب عيشــهم تحديــات خطيــرة فــي ليبيــا. وتعــرض اآلفــات النباتيــة 
قــدرات اإلنتــاج لــدى أصحــاب الحيــازات الصغيــرة للخطــر الشــديد. إذا لــم يتــم التصــدي لهــذه اآلفــات فــي الوقــت 

المناســب، فــإن تفشــيها يمكــن أن يــؤدي إلــى تفاقــم الفقــر والضعــف، ممــا يضعــف قــدرة األســر علــى الصمــود.

تعزيز القدرة عىل مكافحة الحرشة القرشية الخرضاء يف نخيل التمر

سيســاعد تدريــب المدربيــن هــذا علــى تزويــد المشــاركين الليبييــن بالمعرفــة والوســائل الازمــة للحد مــن مخاطر 
انتشــار األمــراض وإدارة حــاالت الطــوارئ مــن األمــراض النباتيــة، ال ســيما طــرق تشــخيص اآلفــات، والمســوح 
المنظمــة، والمكافحــة الوقائيــة، ومقاربــة اإلدارة المتكاملــة لآلفــات، التــي طورتهــا منظمــة الفــاو. وســوف يفهــم 
المشــاركون بشــكل أفضــل بيولوجيــة الحشــرة القشــرية الخضــراء وانتشــارها، وطــرق تشــخيصها. كمــا ســيتعلم 
المتدربــون منهجيــة المســح وتحديــد هويــة الحشــرة القشــرية الخضــراء فــي نخيــل التمــر، وســيقومون بصياغــة 

اســتراتيجية اتصــال وخطــة عمــل لــإلدارة المتكاملــة لآلفــات.

علــى الصعيــد العالمــي، تتشــارك وكالــة األمــم المتحــدة للهجــرة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي رئاســة الفريــق 
ــا  ــان مؤخــرا اتفاق ــد وقعــت المنظمت ــي للحكومــات بشــأن الهجــرة. وق ــي بالهجــرة، وهــو دعــم تقن العالمــي المعن
ــة  ــا ســيبرز أهمي ــة بشــأن الهجــرة، كم ــات العالمي ــادرات والمنتدي ــي المب ــي ف ــج إنمائ ــم نه سيشــكل أساســا لتعمي

التنميــة الزراعيــة والريفيــة فــي ســياق الهجــرة.

)الفاو( تدرب 29 ليبياً عىل مكافحة الحرشة القرشية 

الخرضاء التي تهدد النخيل التمر

فبراير 1, 2018 , 9:07 م
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تقيــم منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة “الفــاو” ووكالــة األمــم المتحــدة للهجــرة، بدعــم مالــي مــن االتحــاد 
ــة  ــين إدارة ومراقب ــن أجــل تحس ــم م ــاً، لتدريبه ــا 29 ليبي ــارك فيه ــام، يش ــا 5 أي ــة، مدته ــي دورة تدريبي األوروب

انتشــار الحشــرة القشــرية الخضــراء “بالماســبيس فينيســيس”.

وتهــدف هــذه الــدورة إلــى المســاعدة فــي الحفــاظ علــى الواحــات الليبيــة التــي تمثــل ثــروة اجتماعيــة واقتصاديــة، 
حيــث تنتشــر أكثــر مــن 6 ماييــن شــجرة نخيــل علــى منطقــة جغرافيــة واســعة تمتــد مــن شــرق البــاد فــي واحــات 
ــم فــزان وشــماال  ــا فــي واحــات إقلي ــة إلــى مناطــق الوســط فــي الجفــرة وجنوب ــو وأوجل الجغبــوب والكفــرة وجال

علــى طــول الســاحل الليبــي.

ــا لمكافحــة انتشــار  ــة ليبي وتنــدرج هــذه الورشــة التدريبيــة ضمــن أنشــطة مشــروع الطــوارئ بالتعــاون مــع دول
الحشــرة القشــرية الخضــراء فــي أشــجار النخيــل بمنطقــة ســبها. مــن جانبــه، قــال مايــكل حــاج، منســق منظمــة 
ــة  ــة، إن المنظم ــدورة التدريبي ــاح ال ــه خــال افتت ــي كلمت ــا، ف ــمال أفريقي ــة بش ــة والزراع ــدة لألغذي ــم المتح األم



حريصــة علــى دعــم الــدول األعضــاء فــي “تطويــر قدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة التحديــات واألزمــات” 
بمــا فــي ذلــك الحــاالت الطارئــة التــي تهــدد األمــن الغذائــي مثــل اآلفــات واألمــراض العابــرة للحــدود التــي تطــال 
المزروعــات واألشــجار والحيوانــات والمــوارد المائيــة. وأكــد حــاج علــى أهميــة إنتــاج التمــور فــي دولــة ليبيــا 
الــذي يقــدر بنحــو 4	1 ألــف طــن ســنويا ويشــكل مصــدر دخــل وغــذاء أساســي لقطــاع كبيــر مــن المزارعيــن 

والســكان.

وأشــار إلــى أن تنفيــذ مشــروع الطــوارئ هــذا ســيتم بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي للوقايــة والحجــر الزراعــي فــي 
وزارة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والبحريــة، الشــريك الوطنــي لهــذا المشــروع فــي ســبها. وأضــاف حــاج: “نحن 
نــدرك أن الزراعــة ال تــزال واحــدة مــن أكثــر القطاعــات الواعــدة فــي ليبيــا، نظــرا لقدرتهــا علــى النمــو وخلــق 
فــرص العمــل، فضــا عــن قدرتهــا علــى تعزيــز القــدرة علــى الصمــود والمســاعدة علــى اســتقرار المجتمعــات 

المحليــة”.

وتابــع: “لســوء الحــظ، تواجــه ســبل العيــش القائمــة علــى الزراعــة تحديــات خطيــرة. أحــد هــذه التحديــات يجمعنــا 
هنــا اليــوم، وهــو وجــود وانتشــار آفــات المحاصيــل “. وفــي نفــس الســياق، قــال عثمــان بلبيســي، رئيس بعثــة وكالة 
األمــم المتحــدة للهجــرة فــي ليبيــا، خــال افتتــاح التدريب:”ســنقوم، باالشــتراك مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة 
ــم  ــاء قــدرات الموظفيــن التقنييــن والمزارعيــن، وتقدي ــة، بتوفيــر المــوارد والســلع الازمــة، وبن والحكومــة الليبي
ــدرات  ــة ق ــا سنســاعد في تنمي ــا. كم ــي مناطــق أخــرى داخــل ليبي ــات ف ــة للحــد مــن انتشــار اآلف المســاعدة التقني

المزارعيــن المحلييــن علــى االســتعداد للموســم القــادم”.

ــا. وتعــرض  ــي ليبي ــرة ف ــات خطي ــى الزراعــة لكســب عيشــهم يواجهــون تحدي ــدون عل ــاس المعتم ــد “أن الن وأك
اآلفــات النباتيــة قــدرات اإلنتــاج لــدى أصحــاب الحيــازات الصغيــرة للخطــر الشــديد، إذا لــم يتــم التصــدي لهــذه 
اآلفــات فــي الوقــت المناســب، فــإن تفشــيها يمكــن أن يــؤدي إلــى تفاقــم الفقــر والضعــف، ممــا يضعــف قــدرة األســر 
علــى الصمــود”. جديــر بالذكــر أن هــذه الــدورة التدريبيــة ستســاعد علــى تزويــد المشــاركين الليبييــن بالمعرفــة 
ــة، ال  والوســائل الازمــة للحــد مــن مخاطــر انتشــار األمــراض وإدارة حــاالت الطــوارئ مــن األمــراض النباتي
ــات،  ــة لآلف ــة اإلدارة المتكامل ــة، ومقارب ــات، والمســوح المنظمــة، والمكافحــة الوقائي ســيما طــرق تشــخيص اآلف
ــة الحشــرة القشــرية الخضــراء  ــاو، وســوف يفهــم المشــاركون بشــكل أفضــل بيولوجي التــي طورتهــا منظمــة الف
ــرية  ــرة القش ــة الحش ــد هوي ــح وتحدي ــة المس ــون منهجي ــيتعلم المتدرب ــا س ــخيصها، كم ــرق تش ــارها، وط وانتش
الخضــراء فــي نخيــل التمــر، وســيقومون بصياغــة اســتراتيجية اتصــال وخطــة عمــل لــإلدارة المتكاملــة لآلفــات

حرشة قرشية تهدد أشجار النخيل يف الجنوب
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ــب  ــة تصي ــة زراعي ــار آف ــن خطــورة انتش ــوزارة م ــبها ال ــة س ــي مدين ــة ف ــوزارة الزراع ــدس ب حــذر مهن
أشــجار النخيل.وأوضــح المهنــدس عبــد الســام أبوخــزام أن هــذه اآلفــة الزراعيــة تتمثــل فــي حشــرة قشــرية 

خضــراء قــد تقضــي علــى كافــة أشــجار النخيــل فــي المنطقــة فــي حــال لــم يتــم تــدارك األمــر.

وأضــاف أبــو خــزام حســب موقــع »فاســانيا«، أن معظــم النخيــل بالمنطقــة الجنوبيــة مصــاب بهــذه الحشــرة، 
وأن منتــوج التمــور فــي العــام المقبــل قــد ينعــدم نهائيــا مــن المنطقــة، حســب مــا نقلــت »قنــاة ليبيــا« يذكــر 
ــة  ــق المصاب ــن المناط ــا م ــا 25 مزارع ــارك فيه ــة ش ــرة الماضي ــال الفت ــت خ ــد نظم ــل ق ــة عم أن ورش
بالحشــرة القشــرية الخضــراء فــي ليبيــا، وبحضــور أربــع جهــات مختصــة فــي الصحــة النباتيــة واإلنتــاج 
الزراعــي مــن وزارة الزراعــة وجامعــة ســبها، ضمــن مشــروع الطــوارئ للمســاعدة علــى مكافحــة هــذه 

اآلفــة الزراعيــة



“حرشة” تُهّدد “النخيل الليبي”  و” الساسة” صامتون

218TV.net خاص/ عبدالوهاب قرينقو

   net.218tv.www//:https 

 مــن واحــات الجفــرة شــماالً إلــى حقــول فــزان فــي الجنــوب، الحشــرة القشــرية الحمــراء تجتــاُح أشــجار النخيــل 
دون حــل نهائــي مــن الســلطات الزراعيــة فــي الحكومــات المتشــظية ذات الــوزارات الثــاث للزراعــة واإلنتــاج. 

ــة هــون، هاهــي كاميــرا 218 تــزور مــزارع  بعــد تقريــر تلفزيونــي ســابق مــن إحــدى حقــول النخيــل فــي مدين
منطقــة وادي عتبــة  الواقعــة 450 كــم تقريبــاً جنــوب غــرب هــون وجاراتهــا مــن واحــات الجفــرة – ورصــدت 

ــاة المزارعيــن.  مامــح هــذا المــرض المهلــك ومعان

ســيختفي اللــون الطبيعــي مــن جريــد النخيــل، بمجــرد غــزو الحشــرة القشــرية لمســاحات أشــجار النخيــل المثمــرة 
.. منــذ أربعــة اعــوام اليــزال المــرُض ُمتفشــياً فــي الحقــول والحطايــا ينهــُش النخيــل ويــؤِرُق الُمزارعيــن. تنتقــُل 
الحشــرة القشــرية عــن طريــِق الريــاح لتحــط علــى جريــد النخلــة وجذعهــا وكرانيفهــا تحيــل اللــون األخضــر إلــى 
حالــة اصفــرار وتضــرب القــدرة االنتاجيــة للنخلــة قبــل نضــج العراجيــن. حشــرة يصعــب رؤيتهــا قضــت علــى 
أغلــب أشــجار النخيــل بمختلــف أصنافــه وخاصــة نــوع “تافســرت” األشــهر فــي حقــول الجنــوب الغربــي كمــا 
يتحســر الحــاج “حســن محمــد الــرازي” أحــد المزارعيــن مــن مــاك حقــول النخيــل والعامليــن فــي هــذا المضمــار 
والــذي قــال بحســرة أكثــر مــا مفــاده:” ليــت المســؤولين يهتمــون بنــا فهــذا مصــدر رزقنــا ورزق عيالنــا وليــس 
لدينــا ســواه” . لــم يدخــر الفاحــون فــي وادي عتبــة – وغيرهــا مــن مناطــق فــزان وإلــى شــمالها حيــث واحــات 
المنطقــة الوســطى – جهــداً إال وبذلــوه للقضــاء المبــرم علــى هــذه الحشــرة مــن قطــع أغلــب الجريــد إلــى الحــرق! 
دون فائــدة تُذكــر فهــذه طــرق بدائيــة وردات فعــل غريزيــة كانعــكاس لخــوف الفــاح علــى نخيلــه الــذي هــو ثروتــه 
ورزقــه .. فالحاجــة باتــت ملحــة إلــى أن ينظــر المســؤولون إلــى هــذه الثــروة التــي ســتضيع قريبــاً إذا مــا تواصــل 

اإلهمــال لقطــاع الزراعــة الــذي هــو ركــن مــن دعائــم التنميــة االقتصاديــة ألي بلــد.

 فاحــو وادي عتبــة ومجاورهــا والجفــرة وغيرهــا مــن مناطــق تضــررت مــن هــذه اآلفــة، كــم ناشــدوا مــراراً 
الجهــات ذات العاقــة واالختصــاص مــن ســلطات زراعيــة فــي العاصمــة ال يبــدو أن األمــر مــن اهتماماتهــا ومــن 

فــروع محليــة ال حــول لهــا وال قــوة، لكــن. ستُســمع إن ناديــت حيــاً .  



الحرشة القرشية الخرضاء يف نخيل التمريف فلسطني 
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Asterolecanium phoenicis وتعرف أيضا بأسم ، Palmaspis phoenicis : االسم العلمي
Date pit scale; green scale : االسم الشائع

Phoenix dactylifera العوائل : نخيل التمر
التوزيــع الجغرافــي : مــن الشــرق األوســط حتــى العــراق ، الموطــن االصلــي لآلفــة إســرائيل 2001 ومنهــا إلــى 
األردن ثــم العــراق ثــم إيــران وبعدهــا إلــى الســعودية وشــمال افريقيــا ، تســببت بخســائر كبيــرة فــي الســودان 2013

مورفولوجيا الحرشة :

لألنثى درع شفاف ذو لون اخضر مقعر إلى حد ما ، على هوامش الدرع هناك خيوط بيضاء.	 
الجزء األمامي لإلناث ذو لون أحمر وبني، اما الجزء الخلفي فهو أصفر وأخضر وأضيق،	 
شكل جسم الحشرة يضاوي ، 1.5-1.2 ملم في الطول و 0.8-0.6 مم عرض. 	 
الذكور والزواحف ذات لون أخضر.	 

دورة الحياة: 

يســتمر إنتــاج الزاحفــات طــوال العــام، اال ان الــذروة فــي الخريــف ؛ وعــادة مــا تكــون هنــاك أجيــال أخــرى 	 
فــي الصيــف، وبالتالــي غالبــا مــا يظهــر ثــاث أجيــال فــي الســنه .

تتواجــد الحشــرة الخضــراء علــى مــدار الســنة، ولهــا ذروات ، أول ذروة فــي فبرايــر ومــارس، والثانيــة فــي 	 
يوليــو، والثالثــة فــي أكتوبــر.

األهمية االقتصادية: 

تــؤدي الحشــرة القاتلــة إلــى اصفــرار أوراق النخيــل و تيبســها وقتــل االشــتال الصغيــرة ، أمــا ثمــار النخــل فــا 
تنضــج علــى اإلطــاق. وتقــاوم التمــور الرطبــة الحشــرة أكثــر مــن التمــور اليابســة ، ويمكــن تقســيم الضــرر إلــى:

1- ضرر مباشر:
ــة الدفيــق أو  يكــون علــى الثمــار »التمــر والرطــب«، حيــث أن الحشــرة تصيــب الثمــرة الخضــراء فــى مرحل
الخــال، وقــد يتحــول لونهــا الــى اللــون األصفــر، وغالبــا ال تصــل هــذه الثمــرة الــى مرحلــة النضــج لفتــرة طويلــة 
وتجــف قبــل مرحلــة النضــج، وبالتالــى ال يتــم حصادهــا ممــا يؤثــر علــى انتاجيــة الشــجرة. أمــا الثمــار المصابــة 
ووصلــت الــى مرحلــة النضــج، فهــى تتجعــد وتضمــر وتصبــح غيــر صالحــة لاســتهاك، ممــا يؤثــر علــى جــودة 

المحصــول وبالتالــى العائــد المــادى منــه.
2- ضرر غير مباشر :

ــف أطوارهــا  ــث تمتــص الحشــرة بمختل ــر مباشــرة، حي ــة غي ــة الشــجرة مــن الثمــار بطريق ــى انتاجي ــر عل يؤث
العصــارة النباتيــة مــن األوراق والجريــد وســاق الجريــد مــا عــدا الذكــر فــى طــور العــذراء والحشــرة الكاملــة. 
وتــؤدى اإلصابــة الــى تحــول لــون الســعف واألوراق مــن األخضــر الــى األصفــر ويصــل الــى مرحلــة األصفــرار 
الكامــل للســعف والجريــد، وتحــول كامــل الشــجرة الــى اللــون األصفــر، وقــد يجــف ويتســاقط الســعف واألوراق

املكافحة :

المكافحــة الزراعيــة : إن إزالــة الفســائل واالجــزاء المصابــة ،وحــرق االجــزاء التــي تضــررت بشــدة )والتــي 	 
ال تؤثــر علــى نمــو الشــجرة الحقــا ( ، االزالــة والحــرق قللــت اعــداد اآلفــة بشــكل كبيــر .

البيضــاء، 	  الزيــوت  مــع  العضويــة  الفوســفورية  المبيــدات  مــن  مزيــج   : الكيماويــة  المكافحــة 
 ) األولــى  النمــو  مراحــل  فــي  اآلفــة  تكــون  )عندمــا  والشــتاء  الخريــف  فــي  كانــت  نتائــج   أفضــل 

Cybocephalidae and Coccinellidae المكافحة البيولوجية :  استخدام المفترسات



الحرشة القرشية الخرضاء يف سلطنة عامن

Green scale insect  

 الدكتور مجدي قناوي / افات النخيل والتمور يف سلطنة عامن –االفات

الحرشية لنخيل التمر 2005

Asterolecanium phoenicis (Rao) (Homoptera:Asterolecanidae) 

  أول مــن ســجل هــذه الحشــرة القشــرية العالــم )Rao ,1921 ) علــى النخيــل فــي العــراق حيــث وجــد انها تنتشــر 
ايضــاً فــي ايــران ومصــر وفلســطين والمملكــة العربيــة الســعودية والواليــات المتحــدة االمريكية.

ــدة  ــن عدي ــي اماك ــا وجــدت ف ــح كم ــى اشــجار الموال ــة عل ــان كآف ــي ســلطنة عم ــذه الحشــرة ف ــد ســجلت ه ولق
بالســلطنة علــى اشــجار النيــم، وتعتبــر مــن اهــم الحشــرات القشــرية التــي تصيــب اشــجار النيــم فــي ســلطنة عمــان، 
ومــن عوائــل هــذه االفــة ايضــاً اشــجار الجوافــة . وقــد ســجل )		Greathead ,19 ) نوعــا اخــر مــن هــذا الجنــس 

هــو النــوع )Asterolecanium pustulans( علــى اشــجار الزيتــون بواليــة نــزوى بســلطنة عمــان.

األهمية االقتصادية ومظاهر االصابة : 

ــة  ــات والحشــرات الكامل ــص الحوري ــث تمت ــار، حي ــذوق والثم ــد والع ــذه الحشــرة الخــوص والجري ــب ه تصي
العصــارة النباتيــة مــن االجــزاء المصابــة، وتســبب االصابــة بقعــاً صفــراء فاتحــة اللــون علــى االجــزاء الخضريــة 
ــع  ــع ببق ــر المبق ــون االصف ــى الل ــاب ال ــوص المص ــون الخ ــول ل ــديدة يتح ــة ش ــون االصاب ــا تك ــة. عندم والثمري
خضــراء، وقــد وجــد ان االصابــة تشــتد بهــذه اآلفــة فــي المناطــق ذات الرطوبــة العاليــة . واذا اشــتدت االصابــة 
علــى الســعف فقــد يمــوت فــي النهايــة نتيجــة تأثيــر ذلــك علــى عمليــة التمثيــل الضوئــي فــي االجــزاء المصابــة، 

كمــا ان الثمــار المصابــة تتشــوه وتقــل قيمتهــا التســويقية.
 الوصف العام :

ــم وتحــاط  ــى1.5  مل ــا مــن 1.3 ال ــة الشــكل وطوله ــر ومحدب ــون اخضــر مصف ــى ذات ل  للحشــرة قشــرة األنث
حافتهــا بخيــوط عديــدة شــمعية بيضــاء اللــون، واالنثــى مســتطيلة الشــكل ولونهــا احمــر فاتــح وطولهــا مــن 1 الــى 
1.3ملــم وعرضهــا حوالــي  	.0 ملــم. أمــا قشــرة الذكــر فتكــون اخضــر اللــون وبيضيــة مســتطيلة الشــكل و يبلــغ 

طولهــا حوالــي 0.3 ملــم.

 دورة الحياة :

 وجــد العالمــان ) 8	Elmer and Carpenter 19 ) بالواليــات المتحــدة االمريكيــة ان للحشــرة القشــرية 
الخضــراء ثاثــة اجيــال فــي الســنة، تتــراوح حيــاة االنثــى مــن 85 الــى 95 يومــا فــي فصلــي الربيــع والصيــف ، 
ومــن 150 الــى 180 يومــاً خــال فصلــي الخريــف والشــتاء. أمــا الذكــر فيعيــش مــن 50 الــى 60 يومــاً فقــط. كمــا 

وجــد ان الذكــور تمثــل حوالــي 25 %مــن مجمــوع الحشــرات الكاملــة. 

امــا فــي العــراق فقــد ذكــر )4	Hussain 19 ) بــأن لهــذه الحشــرة جيــاًً  واحــدا لــكل عشــرين شــهر او اكثــر . 
ويفقــس بيــض الحشــرة القشــرية الخضــراء داخــل االنثــى و  يتــراوح عــدد البيــض بداخــل االنثــى الواحــدة مــن 	 

الــى 22 بيضــة وبمتوســط يصــل الــى 13 بيضــة فــي االنثــى الواحــدة. 

ــدأ  ــث تب ــن اســبوع، حي ــرب م ــدة تقت ــى لم ــى بداخــل االنث ــس تبق ــة الفق ــات حديث ــا لوحــظ ايضــاً ان الحوري كم
االنــاث بعــد ذلــك بــوالدة الحوريــات فــي غرفــة صغيــرة تكــون جــزء مــن مؤخــرة قشــرة االنثــى. وبعــد ان تبقــى 
الحوريــات لمــدة تقتــرب مــن ثاثــة ايــام بداخــل هــذه الغرفــة الشــمعية تخــرج منهــا خــال شــق موجــود فــي نهايــة 



القشــرة . وتتميــز هــذه الحوريــات المتجــو لــة Crawlers  بنشــاطها وســرعة حركتهــا حيــث تقــوم بالبحــث عــن 
مــكان مناســب وتبقــى هــذه الحوريــات متجولــة علــى الخــوص لمــدة يوميــن تقريبــاً للحصــول علــى غذاءهــا.

 وبعــد ان تجــد المــكان المناســب للتغذيــة تقــوم بغــرز فمهــا الثاقــب المــاص فــي نســيج الخــوص وتســكن فــي 
مكانهــا للتغذيــة . وقــد وجــد فــي العــراق ان مــدة طــور الحوريــة تعتمــد علــى وقــت والدتهــا، حيــث ان الحوريــات 
ــرة مــن  ــد خــال الفت ــي تول ــك الت ــى اغســطس تعيــش مــدة اقصــر مــن تل ــو ال ــد خــال المــدة مــن يوني ــي تول الت
ســبتمبر الــى ديســمبر وتســمى الحوريــات التــي تولــد فــي االشــهر الحــارة بالحوريــات الصيفيــة أمــا التــي تولــد 

ــة فتســمى بالحوريــات الخريفيــة . خــال االشــهر المعتدل

 تبــدا الحوريــات الصيفيــة بتغطيــة اجســامها بالقشــرة بعــد حوالــي شــهر مــن تركهــا لقشــرة االنثــى، ويســتغرق 
ــات  ــى 2.5 شــهرا امــا الحوري ــة مــن 2 ال ــغ مــدة طــور الحوري ــا تبل ــي اســبوع واحــد، وهن ــراز القشــرة حوال اف
الخريفيــة فانهــا تقضــي فصــل الشــتاء فــي حالــة ســكون وبــدون قشــرة، حيــث انهــا تبــدا بتكويــن القشــرة فــي اوائــل 
ــى  ــة االنث ــد وجــد ان الحشــرة الكامل ــى 8 -10 اشــهر. وق ــرة تصــل ال ــة فت ــا يســتغرق طــور الحوري ــع وهن الربي
تعيــش حوالــي ســنة واحــدة . امــا الذكــور فتبــدأ فــي الظهــور فــي اواخــر فصــل الصيــف وتســتمر حتــى اواخــر 

فصــل الخريــف.

  طرق املكافحة: 

التحتاج الحشرة القشرية الخضراء الى برنامج لمكافحتها اال اذا اشتدت االصابة بها 

وللحديث بقية اذ اين ساستمر بجمع ما يتاح يل من معلومات جديدة 

ومصادر بحثية ميكن ان تخدم معالجة هذه الحرشة ان شاء الله
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